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STANOWISKO
uczestn lk6w narady _ czlon k6w
Kolegl um prezes6w
Rodzrnnych ogrod6w Dziartcowyctr
z re;onu strzerec oporekrch
z dnla 13 lutego 2016 r.
w sprawie: obrcny warczawskich
ogrod6w dziatkowych

My, uczestnicy narady rodzinnych
ogrod6w dzialkowych z
Strzetec oootskich.-..

okrg9,

re1onu

pzD jestesmy oburzen,

i zdecydowanie przeciwni projektowi
"pd;ki;s;
zasiokajania w,,natuze' roszczef
do grunt6w pzez bytych wtas;icieii
i iJrl;o,.ooierc6w.
Wystqpienie stowarzyszenia,Dekretowiec"
do senackiej komisji
wnioskiem
sprawie przygoiowania ustawy reprywatyzacyjnej
zawieraiqcej propozycig tikwiJacji
wszystkich
w"[."*iu,
uwa2amy jako dzralanie wymierzone
w iporecznos. carego miasta
$tofecznego. Dzialkowcy
obywatele przed
'oOowiqzulqcym
.jakoz pelnoprawni
kilkudziesigcioma laty zgodnie
prawem objgli
przyznane przez pafistwo grunty
lezqce odtogiem
kt6rych obecnie ztokalizowanu
=0"!r"Jr*"ne, na
si pigr.ie oliooy Oziatt<owe.
W naszej ocenie dzialania zaprop*i*n,
przez stowa rzyszenie
"Dekretowiec' zmierzajg
.r""i""i"
wyniku kt6rego
poszkodowani zostanq
zrykli obywatele _ dzialkowcy ich
rodziny.
Dziatanie
"Dekretowc6w' ooiiczone
mlrionowe zyski i nie ma zbyt
wiele wsp6rnego z rzeczywistym
zwrotem wrasnosci bylym wrascicrerom,
iqdajq grunt6w przede wszystkim
OL O".foper6w, kt6rzy wykupiti
roszczenia dekretowe.
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Solidaryzujemy sig z dzlalkowcami
warszawskimi i bgdziemy ich
wspiera6 w stusznej walce o ,S.Ay,
gjyz nie
spos6b roan'iqzywania problem6w -poisiatycrr godzimy sig na taki
nie naszej winy
naszej inicjatywy. DziS w WarszaJe _
pod hastem roszczen
z' lt?
-_
tytulu ,,dekretu Bieruta',, by6 mo2e
innych
miastach
poo
jakimkotwiek innym haslem podJgte
kotejno
pr6by
usunigcia
dzialkowc6w z ogrod6w dziatkowyJ. =;;i";q
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ludzie mad,rzt'
komtslt senackiej znajduiq sig
2e w tej sPrawie zwYcig2Y
odpowiedzialni, komPetentni i-ptawi,
rozsqdek i sPrawiedtiwoSd'
ufamy, 2e W

i

1. Marszalka Sejmu RP
2. Prezasa RadY Ministr6w RP

3. PrezYdent m. st. WarszawY
4. Rzecznika Praw ObYwatelskich
5. Prezesa Polskiego Zwlqzku Dzialkowc6w
PZD w Opolu
6. Prezesa Okrqgowego Zaz1du Opolskiego
PodPisY uczestnit$y naradY:
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Strzetce Opolskie, 13.O2.2015
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