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STANOWISKO
Okrggowego 7arz4da PZD w l,egntcY

z duia 26lutego 2015 r.
w sprawie roszczei do grunt6w warszrwskich ROD

Cryaby nad Warszaw4 lcrqzyl duch "Bierut8" "patron" deweloper6w, bo to oni sq

gnrpq nacislor na sanrorzqd warszawski?
Systematycznie odzywa sprawa foszczc6 do gnrnt6w bylych wlafcicieli, kt6rzy

tzw. delcetem Bieruta uhacili prawa do nieruchomo$ci. Gnrof na terenie Warszawy
przszly na wlasnodd Gminy m. st. Wsrszawy. TuZ po wojnic zostaly zagospodarowane
jako ogrody dzialkowe, kt6rych spadkobiercq sq d*icisj3ze rodzinne ogrody dzialkowe-

|4dania natychmiastowego zwrotu teren6w wla{cicielom a wladciwie ich nastgpcom jest

,,wrecz rozbojem w biaty dneh" za przyzwoleEieE Prezydenta m. st. Warszawy.

Zadziwiajqcym jest falr' 2e uk4/w8ne sq wnioski domagaj4cych sig o zwrot
grunt6w zagamigtych przez &ialkowc6w, co jest nie prawdg NiepewnoSd dzialkowc6w
tra temat dzidek geoderyjnych i nazuy ogrod6w na nich dokalizowane s4 objgte

bczrr,"zglgdn)'E zwrot€m. Jest to wrgcz arogancja wtadzy. Ogody i dziolki prznz lata
zmlenialy sw6j wizerunelg wzrastal maj4tek dzinlkowc6w i Zwi4zku. W dobrej wierze

kolejoe pokolenia dzialkowc6w inwectowaly w poczuciu i z wiarq Ze nikt po 50 latach

nic wyci4grie rgki po nieruchomofci. pozbawiajqo ich tfm sacrym uabyflch praw, a co

najgorsze L4danie odsz.kodowania z ttulu bezumownego korrystania z nicruchomo{ci.
To tylko nTemida ma zaslonigte oczyn a okazuje sip, in kolejne wMze samorz4dowe m'
st, Warszawy nie tylko, 2e ni€ wi,l-l ale i nie stysz4 glozu dzialkowc6w. Nic nie

usprawiedliwia sprawuj4cych wtadz+, ze nie wiedzialy, 2e ogrody deialkowe powstaly

zanim wiEkszofd z nich narodzila sig.
Nalef nda6 pytanie? dlaczego <lzialkowcy i caly Zwi4zckjest ofiarq zloion4 na

oltlffi z powodu nieudolnoici i lekcewazenia przepis6w pralera Przez 6wczamych
i obecnych urz$nik6w? Srodowisko dziaUcowc6w, ich przedstawiciele traktowani s4 jak
przedmiot i "nazdzie" sukces6w e4dzacycb.k:'fuzy z r{torem mEniska nie respektuj4
prsw obywateli. Pod zastaw obiecywanych. zalegtych i gigantycznych zwrotu mienia

i wplat z tytuh odszkodowai rck*,irujq oercdy.
Skandnlicaym jest odmowa w post4powaniach i negocjacjacb reprezentacji PZD,

mtomiast ticzy sig glos Ew. slowarzyszcnia .deloetowiec", h6re w naszej ocooie
w,,bialych rgkawiczkach" ma wykonad zaAsnie na decenie Rahuz4 dqzqc do
wysiedlania dzialkowcdw, przeprowadzaj4c nacjoualizacjg i co najgorsze maj4c wsparcie
u Rzccaika Praw Obyrvatelskich. Rzecznik nie reaguje i nie widzi problemq poniewaZ

zs pmld honoru Pani Rzecznik uznala i szuka w dals4/m ciqgu argument6w. by anieoid
ustawg z 13 grudnia 2013 r. chociazby ze wz$St ne trL 76, kt6ry olcre(la kryteria dla
uzyskania prawa uZytkowania gnrut6w przez PD jako prawa fiIecmwega.

W tl.6 miejscu warto przytoczyd slowa piosenh "'Warszawa da sig lubi4" a my
dodajemy, bez ogrod6w dzialkowych.

WyraZamy zdecydowanie pogl4d 2E ustawa zapewnia niezakl6cone
firnkcjonowanie rodzinnych ogrod6w dzialkowycb, ktdre odgrywajq wielkq rolg
spoleczr4 nt aszszz w odniesicniu do os6b znajduj4cych sig w tudnej sytuacji
materialnej i os6b starsrych szczeg6lnic rdzennych wanzawiak6w uzytkuj4cych dzialki,
niezalctnic od polozenia oraz lokalizacji ogrodu Jestc5my za mzwojem stolicy, ale nie
na zasa&ic z.b6jnickicgo prawa

Dzialkowcy okrggu legnickiego protwtuj4 przeciwko dzialaniom urzgdnik6w,
k16rzy bez skrupul6w, wyobrateni4 braku poczucia winy za swojq nieudolnoSi

sprawuj4c mandat ,,wczor4i i dziS" Iekcewa2q przepisy Kons$tucji RP.
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Te dzialania nicrym nie odbiegajq od ,,skompromitowanych komomik6w"
wlrzucajqc dzialkowc6w i lilovidujqc ogrody, nie tylko w Warszawie, ale r6wnic2

w irmych miastach Polski.
lazymy sig z &ialkowcami, kt6rych los tak niesprawiedliwic lc-zyw&i.
Nasze stanowisko jest wyrazcm poparcia dla dziafsn wszystkich

przeciwstawiaj4cym sig tzw. ,bezwTglgdncmu uakazowi zwrotu grunt6w", za kt6rymi
kryje sig anonimowi mocodawcy.

ltqdfrrry od n4dz4cych poszanowania r6*rego taktowania biednych oraz

Ealciryt4 ochrone prawnq osobom u4rtkujqcych ogrody dzialkowe.
KdEtiwG decyaiour i *ezdzaiqcyn buldo2crom na uprawiane m2

w tudzic i znoju zagospodarowanc - Wolamy Stop.
Co na to Pani Prcrydcnt m. sL Warszawy?

Uczestnicy )OV Zebrania
Okrggowego TanqduPD

w Lepicy

Lc4icq 26 htty 2015 r.
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