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Szanowna Pani Prezydent.

W imig dzialkowej solidamofci i pocz.ucia sprawiedliwo6ci spolecznej czionkowle

Okrggowego Zarz4du i Okggowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskiego Zwiqzk-.
Dzialkowcow w Pile obraduj4cy w dniu 26 lutego 2015 roku zdecydowanie protestuj4

przeciwko zg{aszanym postulatom wyw}aszczenia ogrodow dzialkowych w m. st. Warszawie.

Koncepcje takie zglasza Zrzeszenie ,,Dekretowiec". Pomysl Zrzeszenia ma polegac na

likwidacji - z pominigciem poslanowieir ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. wszystkich 69

rodzinnych ogrodow dziaikowych, obejmuj4cych 9.875 dzialek. Gospodaruje na nich - wraz

z rodzrnami ponad 30 tys. osob. Wsrod nich wigkszo$c stanowie osoby starsze, renci$ci,

emervci ibezrobotni, a wigc najniiej uposaZeni obywatele m. sl. Wbrszawy. Z historycznego

punktu widzenia obecni uztkownicy dzialek to pokolenia warszawiakoq ktorych

dziadkowie i ojcowie z ogromn4 determinacj4 odgruzowylvali i odbudowywali StolicQ, a

tak2e z po6wigceniem przywracali zapuszczone i pokryte powojennymi gruzami tereny. na

ktorych powstawaly ogrody dzialkowe. Dzi6 stanowi4 one enklawv ciszy i ekologicznej

zieleni slu24ce wszystkim mieszka6com Warszawy. Tymczasem w wigkszosci osoby

ubiegaj4ce sig o utracone tereny - w wyniku dekretu Bieruta * sq osobami zamoZnymi, ktore

wykupiiy od faktycznych spadkobiercow prawa do ubiegania sig o sporne dzialki. obecnie

zagospodarowane przez ogrody dzialkowe.

Zrealiz,owanie przy pomocy wiadz m. st. Warszawy zapowiadanych zamierzefi Zrzeszenia

.,Dekretowiec" spowodowaloby niepowelowane krzyrvdy i niesprawiedliwo5ci spoleczne. W

majestacie w4tpliwei interpretacji prawa, a takze niezgodnie z Konstytucj4 RP zamierza stg

naprawiac dziejowe krzywdy jednej kategorii pokrzywdzonych kosztem drugiej.

SzanownA Pani Prezydent.

Nasi warszawscy koledzy dzia.lkowcy przejmowali prawie siedemdziesi4t lat temu - dzisiaj

sporne tereny '' na ogrody dzialkowe od wiadz Warszawy w glgbokim przekonaniu, ze s4 one

wolne od jakichkolwiek wad prawnych. Obecnie czuj4 sig skrzywdzeni i zawiedzeni. St4d tez,



.jestcimy glqboko przekonani. 2c zaanga2ujc Pani siv6j wysoki aurorytel i reprczentowany

Lrr;zad do obrony racji dzialkowcov'. Spcdzicwamy siq te2 decyzji. kt6re \d4
satyslakcjonujqcc zar6wno dla dziaikowcorv jak r spadkobicrc<irv.

List nasz przcsylanry do Prezydcnra RP, I'rrmiera l{!,, Marsz-alka Sc,inn RP, N4.arszalka ScnatLt

Rl Rzccznika Praw {)bl.rvaiclskic h, Pariamentarz,v.'st6w Zicnri Pilskiej oraz do r'viadomoici

Kra.jowej Radl PZD.
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