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Stanowisko
Okrpgowego Zarzqdn Swiptokrzys ki ego p ZD w Kielcach

z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie propozycj i Stowarzyszenia ,,Delcretowiec" dotyczqcej warszawskich
ROD.

Warszawskie ROD od samego poczqtku szczeg6lnie nara2one byly
na ataki Srodowisk przeciwnych ogrodnictwu dzialkowemu. cena sruntow
w stolicy jest niebotyczna, a ogrody zlokalizowane sq czasem w bardzo
atrakcyjnych pod wzglgdem komercljnym miejscach. Od dawna sq solq w oku
stolecznych wlodarzy oraz przedstawicieli r67.nego rodzaju lobby, pragn4cych
w latwy spos6b dorobii siq kosaem dzialkowc6w i ich praw, kosztem Gtni"niu
ogrodnictwa dzialkowego w Warszawie.

Tym razem to stowarzyszenie ,,Dekretowiec,', powolane
do reprezentowania interes6w spadkobierc6w bylych wlascicieli warszawskich
nieruchomosci wywlaszczonych tzw. dekretem Bieruta, przedstawilo pomysl
na. zalatwienie sprawy splat swoich roszczei. ot62 wedfug stowarzyszenia
najlepszym na to sposobem jest wykorzystanie teren6w rodzinnych ogrod6w
dzialkowych - mialyby one zostai oddane w naturze w rQce ,dekretowc6w"
w zamian za utracone niegdy$ ziemie. Resxa stolecznych ogrod6w mialaby
natomiast zostad przeniesiona poza granice miasta, a uwolnione w ten spos6b
tereny * sprzedane inwestorom z ogromnq korzydci4 dla bud2etu stolicv. pomvsl
wydaje sig genialny w swej prostocie. szkoda tytko, 2e zupelnie pomija slusznie
nabyte prawa dzialkowc6w, godzi w prawo wlasnoici i prawo do odszkodowari,
pomija r6wno$i obywateli wobec prawa * jednym slowem - stoi w sprzecznosci
z podstawowymi zasadami, jakie winny przySwieca6 idei paristwa
demokratycznego.

Cigil*o -,aleli slowa, kt6re mogtyby odda6 ogrom rozczarowari, jakie
systematycznie muszq znosid dzialkowcy \'!' naszym kraju. Stale mamieni
otrietnicami, uspokajani faiszywyni sloganami, stale musz4cy walczyc o prawa
gwarantowane im przepisami powszechnie obowiqzuiqcego prawa. Chociaz
ogrodnictwo dzialkowe w naszym kraju ma ju2 blisko tio lit i jako pigkna
tradycja mogloby byi powodem do dumy - w dalszym ci4gu trakruje siqje jak
piqte kolo u wozu, nie przystai4ce do wizji wsp6lczesnych ln*erio.o*
i samorzAd6w wielkich miast.

Nie mo2na godzii sig na to, aby w demokratycznej polsce do glosu
dochodzily inicjatywy jawnie i bezpodrednio godzqce w prawa innych grup
spolecznych. Przeciez to nie do pomydlenia, aby po tylu latach walki o woln-osi,
kt6r4 szczycimy siq przed calym swiatem - wracai do dziatari rodem z minionej
epoki. w warszawie, kt6ra tak doswiadczona przez historiq - winna byi



przeciez symbolem poszanowania praw obywateri. wierzymy, 2e ,,dekretowcv"
araz wszyscy ludzie, kt6rzy biorq ich propoz-vcj g powalnie _ ockn4 siEi dostrzegq 2e nie mo2na czynii zado56 krzywdorn jednym po$rr",
krzywdzenie innych, a warszawskie. ogrody, sluz4ce tysiqcom" xorecznycrr
rodein - winny pozostad na swoim mieiscu.
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