
Stanowisko

Dzialkowcow Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego STAR w Starachowicach

w sprawie roszczei do terenow ogrodow dzialkowych.

Jako &ialkowcy jesreSmy zbulwersowani i bardzo zaniepokojeni nowym zamachem na
istnienie ogrod6w dzialkowych. Teorerycmie sprawa dotyczy dzialkowc6w warszawskich,
ale znaj4c z autopqii dzialania r6znych grup interesow obawiamy sig izjest to pocz4tek konca
ogrodnictwa dzidkowego,

_ 
Stowarzyvenie skupiai4ce bytych wlaScicieli gn:nt6w warszawskich, odebranych im tzw

delrerem Bieruta" proponuje sposob naprawienia swoich krzywd- szkoda tylko, ze ma sig to
odbyd kosztem dzialkowcow. A przecie2 dzialkowcy nie zajgli tych terenow samowolnie
otrzymali je od wladz rniasra b{dz od swoich zaklad6w pracy. Rekultywowali je i uprawiali
w. dobrej wierze. Teraz po kilkudzicsigciu lalach pracy maiq zost;i podawieni swojel
wlasno5ci ( altany i nasadzenia ).

znaiqc nastawienie wladz warszawy do ogrod6w dziarkowych. obawiamy sig iz bgdq
chcialy naprawic kzywdg iednej grupy spolecznej kzy*da innej. ciekawe tyrko. czy rownre
latwo aajdq sposob wedy, gdy trzeba bgdzie wyplacii odszkodowurie dzijkowcom. Komu
z 

. 
kolei znacjonalizujq jego wrasnosd? Dziarkowcy tak samo jak ,dckretowry" sn

mieszkaicami Warszawy, i powinni by,t, przrz urzgdnik6w r:trzymywanych ze swoich
podatt6w traktowani w taki sam sposob.

Teoretycznie. w polskim prawie nie istnieje instytucja precedensow sqdowych. Ale.iak
T::/" nas dzialkowcow postqpowanie instytucji pansiwa w sprawic regalno{ci altan
{zlaffowvcf\ obawiamy sig 1 sprawa mo2e nie 

-zj.oaczyi 
sig tylko na sr-oricy. ogrodv

&ialkowe isrniejq w calej polsce. i wlodarze krzdego . *iurt *og4 odczui poiusg" aby
naprawiad blpdy prawne z przeszroici kosaern ogrod6w i dzialkcwcow. Nie chcemy byc
obywatelami drugiej kategorii, kroryrn odbiera sig wszystkie praw4 w tym prawo do o'brony
swoich interesow, odmawiaiqc nam przyznania statusu $rony w posrgpowanrach
admini stracyjnych i s4dowych.

Pamigujciet

Jako obywatele RP mamy prawo i4daC przestrzegania naszych praw. pokazaliimy juz
swojq silg manifestuiqc w obronie ustawy o RoD. Mozemyiq pokazai rowniez ponownie. nie
tylko na ulicy 8le rownie2 przy urnach wyborczych. Jest naispora gromada.
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