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Stanowisko Okrggowego Zarz4dt Mazowieckiego PZD
ws. roszczef wynikajqcych z dekretu Bieruta i warszawskich ROD

Okrggowy Zarzqd Mazowieckiego lrZD od wielu rniesigcy podejmuje wysilki i

dzialania majqce na celu normalizac.jg sytuacji warszawskich ogrod6w. Niestety opor

w tej rnaterii wyda.ie sig niezrnienny. Nie oznacza to jednak zlo2enia broni.

Srodowisko dzialkowe kolejny raz wyraza swoj4 ogromnq solidamosi z dzialkowcami

z Warszarvy. kt6rzy zagroaeni s4 likwidac.jq swoich ogrod6w. by splacii dlugi

Warszawy wzglgdem dekretowc6w wywlaszczonych w roku 1945r. na mocy dekretu

Bicruta. Choi trzeba zdecydowanie podkreSlic,2e dzialkowcy nigdy nikomu nic nie

zabrali, to teraz ich krzywd4 chce sig naprawiai blgdy przeszbS ci. przez ponad 50 lat

dzialkowcy zagospodarowywali przekazane przez pafistwo tereny czyni4c je swoirn

wysilkiem. ogromem pracy i zainwestowanyffri wlasnymi oszczgdnoSciami

pigknymi terenami zielonyrni, ktore stanowiq dziS zielone pluca stolicy. Teraz ..po

latach dzialkowcy stali sig niewygodni. a ogrody - przynajrnnie.i w ich mniemanru

niepotrzebnc. Dlatego te2 urzgdnicy warszawscy nie tylko nieustaj4co tprzykrz.ajq

l.ycie dzialkowcom, wstrzymuj4c ich wnioski o regulacjg stanu prawnego

warszawskich ROD. ale tez lekk4 r9k4 oddaiq roszczeniowe ogrody pod mlotek. 'fo

calkowicie bulu'ersuj4ce i niczrozumiale. dlatego jestesrny wdzigczni za wsparcie

plyn4ce od dzialkowctirv z calej Polski. kt6rzy jednocz4 sig wc wspolnym wysilku

obrony warszawskich ROD. Jestedmy przekonani, 2e problemy zwi4zane ze splat4

odszkodowafi dla bylych wla6cicieli moina rozwiyzai w inny spos6b, niz poprzez

krzywdzenie dzialkowc6w i likwidacjg ogrod6w. Nie sprzyja temu jednak cena

gruntow warszawskich ogrod6w. ktora jest tak atrakcyjna dla wielu, irc burzy wszelkie

rnoZliwe sposoby roz.wiqzania tego impasu i niszczy wszelkie zasady i poszanowanie

praw dzialkowc6w. Nie dziwi wigc,2e po kilku dekadach o te tercny jakZe cenne po

wielu latach - upornina.l4 sig nie tylko prawdziwi spadkobiercy bylych wlascicieli, ale

tez osoby, ktore wykupity roszczenia dla szybkiego wzbogacenia sig.



Niedopuszczalne jest w naszej opinii, aby w demokr aty cznej polsce do glosu

dochodzill, inic.jatywy jawnie i bezpoSrcdnio godzqce w prawa innych grup

spolccznych. Niestety wydaje sig. i.c idee gloszone przez stowarzyszenie

..dekretowiec" s4 bliskie temu, czego chcialyby wladze Warszawy. Okrggowy Zarz,qd,

Mazowieckiego PZD wystgpowal juZ do Pani prezydent z apelem o sprawiedliwe

rozwi4z.anie problemu likwidacj i ogrod6w dzialkowych w Warszawie

Iunkcjonuj4cych na gruntach zabranych bylym wlascicielom tzw. dekretem Bieruta.

Niestety wiele z naszych zarzurow i pytari wciqz pozostalo bez odpowiedzi. To

pokazu.je. 2e sluszne s4 dzialania dzialkowc6w i struktur zwi4zku, a zagro2enie

u'zglgdem ogrodow warszawskich jest jak najbardziej realne. Trudno zrozumiec

dlaczcgo to dzialkowcy rna.i4 byc calkowicie odpowiedzialni i ma.i4 poniesi

konsekwencje.iako jedyni za nieudolne dzialanie pa6stwa. problern ,,dekretu Bieruta"

pozostaje nieroz,wi4zany od lat. wci42 brakuje ustawy reprywatyzacyjnej, kt6ra

moglaby sprawg wyjaSni6 i zalagodzii. Mimo deklarowane.j przez prezydent

warszawy pomocy w obronie dzialkowc6w przed roszczeniami, z przykrosciq

rauwazamy. zc deklaracje te pozostajq jedynie w wymiarze slownym, czyny za!

Swiadcz4 zupelnie o czym innym.

Bezpardonowe 24dania stowarzyszenia,,dekretowiec,,, by odebrai dzialki

tysi4com rodzin warszawskich jedynie po to, by zaspokoii z4dania bylych wlascicieli

bezkosztowo dla wladz stolicy, z cal4 pewnosci4 s4 dla prezydent Hanny

Gronkicwicz-waltz atrakcyjne. To dlatego jestedmy w tej sprawie lekcewaZeni i

pornijani. Podkreslane vvielokrotnie .jak przyklad dobre.i woli wladz warszawy pracc

Komisji warszawskiej od wielu miesigcy stojq w martwym punkcie. Nie z winy
dzialkowc6w. wszelkie inic.iatywy s4 blokowane, przetrzymywane i opozniane. To

dzialanie jawnie wskazuj e na zasadniczy cel wladz warszawy i nie pornog4 tu zadnc

pozoruj4ce listy i slowa. ,.Po czynach ich poznacie" dzis chyba niktjuz nie rna

wqtpf iwosci. '1.e tocz,y sig walka o cenne grunty i tysi4ce rodzin dzialkowych, ktore

przcgryr'vaj4 wojng z biznesern i pieniqdzem, kt6ry stal sig motorem wszelkich

bezwzglgdnych i bezdusznych dzialari urzgdnik6w.

Obecna sytuacja budzi obawy i niepok6j calej spolecznoSci dzialkowej.

IJzna.ierny za sluszne wszelkic stanowiska i listy rvysylanc do wladz warszawy. Mamy



nadzie.iQ, 2e solidarno5i i jedno6i dzialkowcow w obronie ogrod6w kolejny raz

zaowocu.jc sukcesem i razem uda nam sig ocalii warszawskie ogrody. Czlonkowie

OZM PZD s4 wdzigczni za wszelkie przejawy dzialah w obronie stolecznych

osrod6w.

Okrggowy Zarzqd Mazowiecki

Polskiego Zw i4zku Dzialkowc6w


