
STANOWISKO

c)krggorvy" zarzqtl Polskiego zwi,4zku Dzialkorvc6w rve wroclarviu z dnia
28 lutego 2015r. w sprarvie obronv rvarszaryskich rodzinnt,ch ogrod6rv

tlzialkorvvch.

Okrcgor.v) Zarz4d polskiego Zrviazku l)zia.lkow,cow rve Wroclawiu r.vvr.a2a
zdecydor'va.y sp.zeciw ri''h*c pod cjnro*'itnv!:h prob rir<* itie..ji *ar.szarv.ikic'
roclzinnych ogrod6rv dziarkowych. Szczegrrne zagrozenie dla dziatkorvctirv i
ogrod6w upatru.ie*1.' ze srron)' storvarzrszcnia .,Dekretorviec'.. ktorc cla2v c.lo
zwrotu spadkobiercont bylvch wlaScicicli a7, .l l I ha gruntorv 6.)_ciu t,grodtirr
dzialkori,r.ch. Za n iedopuszczalny. uzna.icnr.v nie t1..lko sarn ri.niosek ale i proiekr
usra*'r. kt.r-v clodatkorvo nie p'ze*icruic odszkodou'ari dla dziark.r.rleou i
z-abez"pieczcn ia terenorr, zastgpczvch. W_'2ej rv"-'rielronc ogrod) clzialko,"ve
przez okres ponad 60 lat sruzyly tysiqculr rodzin, krorzy,. w.nieili ogrom'y'r.kratr
rv ich zagospodarorvanie. probg zwr.otu lych grunt6u, spadkobiercorl bvlych
rvla*cicieli nale2,v- uznad za dziatarria n iespraiviedliu,ie i r.vysoce niehumrnilar.'e .Wlatlze Warszawr. dta zaspokojunil roszczei pou,innv znalezc irrnc,
t'oz-rviazanie, ktilre nie bqdzic u,_lrziriz_ai krz_vrvo obccnvnt r.otizinonr
dzialkorvc.rv Zagro2e'ie istnicnia rvarszawskiclr rodzinn;ch ogrocrow
dzialkorvvch jcsr dodatkowo potqgo$,ane faktami sprzeda2v roszcz.en do
g'unto*' r'oznynr tirmorn i prowadzonr rni r' ich i'ienir.r post-ep.w aniarn i o
zwl'ot gnrnt6!v pr.zez kancelarie prawnc.

okr'ggou'.v 7,arz.ad PID u'c wr.cliirviu stwicfdza.2e ,uvlerclze Zrviilzku. *,t'nr
szczegolnie rvtadze okregu rvarszarvskieg. czyni4 ivszvstko. co tyrko rno2liwe
by ochronid rgrody prz-ed Iiku,i<iac.iq i obronid prar.i,a dzialkorvct5w. .lednak2e
clotychczasowe prob1, porozurlienia srq z u,taclzarnr Warszawy w cclu
*,ypracowania wspcllnych rozu,i4zan dlu ratowaniil og.odirw rlziatliow;-.,ch nie
otlrriosly' ocz"ekirvanych rezultat6rv. Wtadzc Stolic), celorvo odrvlckaja
dokonarrie .iakich kolr.l iek uz_godnien zaslania.iilc si9 skornplikowun, ,1,,tur.i,i
prarvnq gruntti*. odmau iaju prz\ r\ r'r) ;:otrr iurtJzenia r,r,ieikoici gr.unt'u
ogrod6rv ob-iet-vch roszcze'ianri .raz ucrzicrenia rviq2ac,vch oclporviecrzi czy i ile
terenow rnnych ogrodow. prze,,viduje sig przeznaczl,i do spfat5; zgloszonych
roszcze6. Wskazyrvanie w rozmowach. ze ntoz,e to tlotyczyi nawet lti0%
telenoq, ogrod6rv _jest n iedoJrr.rszczalrre i oburza.iilce. Wvporviedzi takie jwiaclcza
o nrcbruale.j ar.oganc.ji rrr ic.iscoil,l c h r.r.1aciz.



Wl,iatko*'q grozna sytuac..iE dla isr.ienia rvarszau,skich ogrodow stanor.vi
lakt nie rozprt'vwania zlozonych wnioskorv o u'vdanie decyz.ii z an. 76 ustaw)
o ROD potwierdzaj 4cych prarvo u2ylkowania gruntorv przez polski Zwiazek
[)zialko*co*.

Pror.vaclzona politlka rlobec tarszari,skich ogr.odir*, zbieua siq Z

r'vniesionyrni przez Prezyclenta Warszarv-v zlstrze2enianri rvobec zasad itrybu
uchwalenia p.zez, Nadzrvyczajny Kra.jorvv 'I-jaz.d no\\rego Statutu polskiego

Zw iqzku Dzialkowc6rv. Nale2} stwicrdzii 2e rvniesione zastrze2enia. ktore
zoslaly uwzgleclnione rv Postanowierriu lLel'erenclarza Sqdorveeo maja. na cclu
oslabienie Zr.viazku i spowolnienio proccsu legulacji pr.a'vnvclr rerenorv
ogrod6w.

Okregowl, Zarzqd Polskiego Z*iazku l)zialkor.rcriw rve Wrorlaw,itr u..obec
porvstalych zagroZeri rv pclni sr:lidaryzLrie siq z rvarszarvskimi dzialkorvcarni.
ktorzy rvraz z- zarzildarni osrodow i okregorvy' zarzqdern lVlazowieckirr pZD
rvalcza o istnienie Lodzinnl'ch ogro<lr:rv dz-ialkor.v1,c h. o zachorvanie prarv clo
u2r'tkor,r an ia s* oich dzialek.

Dziaikox'cv r.ralszaw'skich rotlzinn_r'ch ogroclor.r dzialkow.vch moga zawsze
liczy-i na wsparcie dzialkorvcirrv okrggu rr.rocla* skiego.
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