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Zielona Gora,3 marca 2015 r.

Pani

Hanna Gronkiewicz- waltz
Prezydent Warszawy

Okrqgowy zarzqd PZD w ZieloneiG6rze krytycznie odnosi sie do dziala6 Prezydent Warszawy

i pracownikow stotecznego urzqdu dotyczEcych ogroddw dzialkowych w Warszawie.

Niniejszym listem solidaryzujemy siq z kolegami - d?ialkowcami z Wars2awy i nie zgadzamy sie, aby

ich kosztem rozwiazywano problemy wynikajEce z wprowadzonego przed laty dekretu Bieruta.

Jest oburzajqce, ie inicjatyw3 stowarzyszenia ,,Dekretowiec" i formulowane przez nie

bezpardonowe iEdania likwldacji ogroddw znajdujE poparcie wfadz Warszawy. Jest to oburzajqce

zwfaszcza dlatego, ie dzialkowcy uprawianej od kilkudziesiqciu lat ziemi nikomu nie wyrywali,

a przeciwnie - zostala im przekazana przez paistwo do zagospodarowania i z teEo siq wywiqzali nie

wyciqgajqc do paistwa rqki o pomoc. Niestety, fakt ten nie ma znaczenia dla urzqdnikow, dla kt6rych

stronq liczqca sie w sporze jest tylko jedna strona - i nie sq to dzialkowcy.

Trudno jest nam zrozumie(, dlaczego to wylqcznie dzialkowcy majq ponosic konsekwencie

nieudolnego dzialania paistwa, kt6re dotychczas nie zrobilo nic, aby problem roszcze6 rozwiqza€.

Proponowana likwidacja oBrod6w dzialkowych wyrainie przeczy zapisom ustawy o ROD z 13 Brudnia

2013 r., kt6re wyrainie okreSlajq moillwoaci takiego dzialania.

w tym kontekscie dziwi nas milczenie Rzecznika Praw Obywatelsk,ch w tej sprawie, co

utwierdza nas w przekonaniu, ie w dalszym ciqgu toleruje siQ fakt, i2 obywatele sq,,r6wni

i 16wniejsi".

Z przykroiciq zauwaiamy, ie rowniei Prezydent Warszawy nie zajqla siq naleiycie

rozwiqzaniem tego problemu, mimo deklarowanej pomocy w obronie dzialkowcow przed

roszczeniami.

Znaiduiemy wytlumaczenie tego postqpowania- wszak

zakoriczvla.

Przekazujemy niniejsze stanowisko z nadziejE, ie pracujqcy nad ustawa reprywatyzacyjnq

Senat RP uwz8lqdni w swych pracach rowniei problenry dzialkowcow warszawskich inie pozrvoli,

aby konsekwencje rozwiqzania sprawy roszczed poniejti dzialkowcy, chociai to, co pa6stwo od lat

kampania wyborcza jui siQ



,,funduje" dzialkowcom powjnno nas przyzwyc?aiC do sytuacji, ie kiedy tylko nadarza.iE siq

mozliwoici likwidowania ogrod6w dzialkowych to wykorzystuje do teSo wszelkie mozliwe sposoby.

Pomysl odebrania dzialek tysiqcom mieszkadcdw stolicY po to, aby zaspokoii iqdania bytych

wlaicicieli jawi siq dzii jako ialosny przyklad powiedzenia,,kowal zawinil, a cygana powiesili".

Niestety, stojq za tym nieudolne lub iadne dzialania stolecznego urzqdu, w ktdre Swietnie montu.i€

siq Stowarzyszenie,,Dekretowiec" za swoimi bezparConowymi iqdaniami.

Nie jest dla nas zrozumiale, dlaczego stronA liczQcq siq w tym sporze jest tyko jedna - byli

wlaiciciele iich spadkobiercy, zai druga strona traktowana jest z lekcewa2eniem.

Wierzymy jednak, ie propozycje stowarzyszenia ,,dekretowiec" nie znajdE uznania Senatu RP

pracujqcego nad ustawE reprywatyzacyinq i nie dojdzie do wyrzucenia dzialkowc6w i ogrod6w

dzialkowych z Miasta stolecznego warszawy.

OtrzymujE

. Marszalek Senatu, Bogdan Borusewicz

. Rzecznik Praw Obywatelskich- lrena Lipowicz

Cztonkowie Okrqgowego Zarzqdu

PZD w Zielonej Gorze
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