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PRO'I'I]S'I'

Po wysluchaniu na Walnym zebraniu sprawozdarvczo-wyborczym w ROD

oBRONCA infbrmacji o s1'tuac.li warszawskich dzialkowcow postanowilem wyrazii

sDrzeciw wobec plan6w Ratusza w Warszawic w sprawie likwidacii dzialek iprzeniesienia

mrrTliuo(ci ich trrganiztllrania po/a tcrcn Iniasla.

Przez wicle lat toczyta sig batalia o likwidac.ig ogrod6w dzialkowych w du2ych

aglonreracjach rniejskich. Jednak dzigki zdecydowanemu sprzeciwowi olbrzymiej ilo6ci

dzialkowc6w i ich sympatyk6w ofaZ. przy wsparciu czolowych partii politycznych udalo sigje

uchronii przed likwidacj4. obccnie gospodarze warszawy zwietrzyli mo2liwosi pozbycia sig

Rodzinnych Ogrod6w Or'u1;.u1r'ych z tcrenu Warszarv.u-. r'u' zwi4zku z podjgtq akc.iq

wyplacenia odszkodor.l'ari bylym u'laScicielont z tytulu wylz4dzonych im szk<id u'oparciu o

tzn. I)ckr.et llieruta z 1945 rokLr. Akr ten byl bczprau'ny islusznie podjgto declzjg zr.r'rotu

byl1..nr u,lasciciclorn. a raczci ich spadkohicrcon'r terenou u,ielu og|od6rv. albo wyplacenia inr

stosownych odszkodon'ari. PrzccieZ dzialkowcy nic zagrabili bylym wlaScicielom ziemi pod

powstanie pracowniczych ogrod6w dzialkowych. L.Jczynilo to Paistwo i zgodnie z zasadq

jego ciqgbSci . obecnie istniejqce Pafistwo l)olskic ponosi odpowiedzialnoi6, mimo 2e szkodq

rvyrz4dzono w czasic istnienia s)'stct1'ltl polityczncgo. znricnitlnego w 1989 roku.



Dlatcgo tc2 dziwi nas dzialkowcriw. a.la .jcstenr niur od okolo 50 lat, dlaczego koszty

wynagrodzenia szk6d, chcc sig przerzucii na barki dzialkowctiw. a po drugie dlaczego przy

tc-j okaz-ji zamierza siE likwidowai wszystkie ogrody dzialkowe na terenie Warszawy.

Przypomniec nalezy w obronic dzialkowcow i u2ykowanych rzez nich dzialek toczyly sig

batalie. a ostatecznym rezultatcnr .jest ustawowc t.abezpiect.cnic przez Sejm ich istnienia,.

Dlaczego rvigc zamierza sig przl,gotorvai przepisy przcz organa wyzszego szczebla. abv

chocby w Warszawic zliku'idowai ich istnicnie. Ku przcstrcdze nale2y przypomniei o

zagro2eniu smogiem Stolicy i wielu duzych miast. Czy ci pomyslodawcy o tym nic

pamigtaj4?

Nalc2abby szukai inn;ch rozwi4z.ah wyplat_'-., odszkodowaf za poniesione darvno

temu szkody. a nie naprawianic ich kosztem skrzywdzenia tirsigcy dzialkowcriw. Ustawa o

ROD przewiduic ponadto obowiqzek wypiaty odszkodowaf za poniesione naklady w

przy'padku likwidacji oglodtiw na cele spolccznc. a tym sarnym jaki jest sens likwidacji

ogrod6rv'.)

Z tcgo powodu uznalem za celowe zgloszenic sprzcciwu wobec zamierzei wladz

Warszawv.
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