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Ewa KoPacz

Prezes RadY Ministr6w RP

0krqgowy Zarzqcl Podl<arpacl<i PZD rv l{ztlszowte vtyt'a)'a zdecydorvatry

sprz-eciw wobec przygotowanycli przcz Stowarzyszenie "Dekretowiec" 
r<lzwi4zari

riotyczqcych warszarvskich ogrod6w clzialkowych'

Ponrysl wyprowedz.ctt ii'r ogrotlow tlzi;rlktrivych z nliast'l i zaspol<ojcniit

roszczeri i tytui.i tzw. {ickretu llicruta kosztcm gruntdw r'dzinnych 6grod6w

dzialkowych n:6gl powstai tylko z inicjatywy bardzo silnego lobhy derveloper6w'

l,ti"ilopurr.rutnJl""rt, aby w paristwie 
'piawa 

kosztem <izialktlwc6w i ich rodzin

pozysl<iwaf grtlnty na zaq:ol<oienic rt>sr'cze.h dawnych wiaScicie-li i. ich

,1., rA toUi"..Oir. Goi4czkowe poszukiwa'ic sposobr 'a 'chylenie 
siq od obowiilzktt

,lpfory odszkodowaii dla dziall<owc6w za zlikwidowane majqtki tra ttprawianych

nicrzaciko przcz ciziesiqtki lat tlziail<ach nie przystoi rzqdziicym naszym krajem'

\4/ konfrontacii z pfywatnym biznesem dzialkowcy nie majq wigkszych

szans'Nitgruntyogroclowcizi;r}kor,r,yclr,,l)cl<retorvicc''chcelrowiclrrz.l}]foslc
clcweloper6iv, aby rvybuclorvali kolejne banl<i, biurowcc, centfa handlorvc, bo tylk'
tirkic inwcstycjc z;rclolvolq micisl<ich urzgdnilcow' Nicbezpicczna w srvojcl istocic

inicjatywa tno2e zostai podchwycona tak'ze przez wielu innych wlodarzy miast- Bez

*iqisregu wysilku ntaina z'nale2t szereg samorzqdowc6w, kt6rzy widzq potrzcbg

istnienia' ogrod6rv dzialkowych, ale daleko poza granicanli miast. chqf szybkicgcr

podreperoivania miejskich butl2cf6lv calkor,r,icic przesl:rni. niekt6rym l<orzyici,

jakie przynosz4 miastom istrricjqcc w ich obrgbie ogrody dziatko\4/e' Czy napra\{/dq

mieszkaricy aglomeracii rniclskich muszq ocipoczywa' spaccrui4c po- galeriach

hancllowyc:h I orttlychai ,,czystynl" powietrzem pod sztucznynri palmami ?

lJwa2amy, 2e podstawowym zadlnicm samorzEddw jest dbarrie o dobro

wszystkich olyr,vateli tlliast, a nic tylko o intcresy grupy wplywowych

i powiqzanych llrywatnymi korleksiami os6b Mieszka6cy ntiast w oglodaclt

ctziatkowyc6 rviclz4,,zielone pluca,,, kt6r.e nie tylko prociukujq tlen,. ale s4 rnic jsccrn

rckrcacji i wypoczynl<u dla tysiqcy rodzin i dzicci. Lil<widacja ogrod6w, na pocz4tel(

w WaLszawte, a potem w innych tliastach, byiaby katastrofq e.kologiczn4

i spolecznq. Nie mo2cmy z.g<tdz.it. siq na talcic clzialania, kt6re prowadz4 do l<rzywdy

tysiqcy dziaikowc6w i ich rodzin.

7, w'yrazami powa2ania
(lista podpis6w w zal4czeniu )
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