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STANOWISKO

W sprawie reprywatyzacji -likwidacji Warszawskich ogrod6w.

My dzia&owcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,WZCORZE- w Gubinie

oUt* nu r"t*oiu spta*otd"*czo- wyborcrym naszogo ogrodu w dniu l4 03 2015r'

hytycanie odnosimy sig do inicjatywy Stowarzyszenia ,, Dekretowicc "
i fbrmowanc p.zez nich zqdania likwidscji i Plac€nia wysokich odsd<odowan

w rsoach roPrywatyzscji i sprawy roszczci dawuych wlascicioli'
Nirieiszyn iisi€Nn eolidaryzujemy eiq z dzialkowcemi warszawy i nig zgrdzn'ny si9

aby ir,h iostu mzrrt4zt'1r'oilr-ptrobtco wFik4iFy z $Prou/da4aja PNz€dfaty'
rzurdeJcrBisruta,' -

Iest to oburzqiqcc 2c dzislkowcy uprawianoj od wielu lat ziemi nikomu nie

zabrali a p'rre;iwnie zostala im przcz Pafstwo nadana do zagospodarowania

i to od wielu lat i za wlasne $rodki zagospodarowali Q zicmiq'
Z przykroSciq zauwa2amy 2c i Pani Prczrydcnt Warszavy nie zajqla aig nalotycie
ro;wi'ezanied! tsgo problemu mimo dcklarowanej woli Partii nzed4c€j

o u€gulowanie tcj spnwy. A Rz4dzqcy deklarcwali na.e dzialkowc6w
o pomocy w obmnic naszyoh dzialck i ogrod6w.

Marry te2 nadziejg 2e pracujqcy nad Ustawq rsprywat''zsoyjnq S€trat RP uwzgldni
* r*lri.n p*"*n i-6t",'ry tialoych ogrcddw, ttr'iel4mry2e propozycje Stowarzywcnia

,,Deloetowicc" nio'aa;Oq uinanie Secratu np a Senat znajdzie dobrc rozwi4zania

i nio dojdzie do likwidacji naszyoh dzidck i ogrod6w.

Dzidkowcy ROD'WZGORZE' obecni na zebraniu.
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