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W imieniu uczestnik6w Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego
czlonk6w PZD w Rodzinnym Ogrodzie Dziaikowym ,,Rado6i" we Wroclawiu, odbytego w
dniu 20 marca 2015 roku, wyra2amy glgbokq dezaprobatE oraz protest wobec zamiar6w i
dzialan maj4cych na celu likwidacjE wielu warszawskich ogrod6w dzialkowych. D4Zenia
stowarzyszenia ,,Dekretowiec" ukierunkowane na zwrot spadkobiercom bylych wla$cicieli
grunt6w 69 ogrod6w dzialkowych o powierzchni 411 ha s4 w naszej ocenie i w obecnym
czasie nie do przyjgcia. Zbyt wiele czasu minElo od przekazania tych grunt6w do dyspozycji
dzialkowc6w zeby teraz niweczono ich wieloletni trud i wysilek. Zbyt wiele zmienilo siQ w
naszej polskiej rzeczywistoSci, Zeby burzono i niweczono 1rl, co zostalo stworzone ludzkim
wysilkiem i determinacj4. Niegodziwe wigc jest podejmowanie nowych postanowief w tej
sprawie i popieranie odwrotu do tego czego juZ nie moZna przyrvr6cii. Nie godzimy sit na te
lvszystkie zamiary i krytycznie odnosimy sig do dzialai wladz miasta Warszawy
wspierajqcych cele stowarzyszenia ,,Dekretowiec! Popieramy dzialkowc6w Warszawy
walcz4cych o utrzymanie posiadanych praw!

Nasze szczeg6lne niezadowolenie wzbudza pruy tym takze fakt, 2e wladze
Warszawy nie szanuj4 aktualnie obowi4zuj4cego prawa i nie rozpatruj4 wniosk6w zloZonych
w sprawie wydania decyzji wg. art. 76 Lrstawy o r.o.d. z dnia 13 grudnia 2013 r.
potwierdzaj4cych prawo u2ytkowania wymienionych grunt6w przez Polski Zwiqzek
Dzialkowc6w. Jest to dow6d na Io. ze stanowisko wladz Warszawy stoi w dalekiej
sprzecznoSci z celami ogromnej rzeszy dzialkowc6w bgdqcych mieszkaricami naszej stolisy.

Podejrzewamy i mamy pelne prawo przypuszczat,, Ze cala przedstawiona
sprawa ma bardzo du2y zwiqzek z polityk4 Prezydenta Warszawy wobec Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w. ZastrzeZenia wobec zasad i trybr-r uchwalenia przez ostatni Nadzwyczajny



Zjazd Delegat6w PZD nowego Statutu PZD, zgloszone przez Pani4 Prezydent Warszawy do
KRS sugeruj4 zamiar utrudniania dzialalno6ci Zwiqzku i oslabienie jego mo2liwodci
dzialania. Ta sprawa dotyka jednak juZ wszystkich dzialkowc6w w Polsce, a wigc i nas
samych. Z tego typu polifyk4 nigdy sig nie zgodzimy i wyraiamy wobec niej nasz
zdecydowany protest!

Apelujemy do najwy2szych organ6w naszego paristwa w osobach Pana
Prezydenta, Pani Premier i Pana Marszalka o wykorzystanie swoich autorytet6w i
mo2liwoSci dzialania w celu spowodowania zmiany polityki wladz Warszawy wobec
dzialkowc6w i Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.
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