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Stanowisko
Czlonk6w Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego,,Sosn6wka"
W Chqcinach

W sprowie wspotcio ogrod6w worszowskich

Dzialkowcy ROD ,,Sosn6wka" w Chqcinach wspierajl dziafkowc6w ogrod6w warszawskich w

dzialaniach na rzecz utrzymania ich

w

dotychczasowych lokalizacjach. Brak uregulowaf

prawnych grunt6w zajmowanych przez ogrody, daje bylym w{ajcicielom
moiliwo6d wnoszenia pozw6w s4dowych

,

i

spekulantom

celem odzyskania teren6w na kt6rych obecnie

zna.jdujq siq dzialki ROD lub splatq roszczefi. Wladze Warszawy niechetnie wsp6lpracujq

z

i dziatkowcami, utrudniaiqc dostQp do dokumentacji, kt6ra okreila aktualne dzialania
bytych wfa(cicieli grunt6w. Zrzeszenie ,,Dekretowiec" kt6re skupia osoby poszkodowane
PZD

skutkami dekretu Bieruta, v/ystqpilo do sejmu RP z projektem aby ich roszczenia zostaty
zaspokojone terenami ogrod6w warszawskich. problem roszczed

nie dotyczy tylko

warszawy. Na terenie calego kraju jest nimi obietych ponad 300 RoD o lqcznej powierzchni

ponad 1100 ha. od 25 lat wtadza nie potrafila rozwiqzad problemu roszczei. cierpiQ na tym
zwykli obywatele w tym spolecznoici dziafkowc6w w calej polsce. wspieramy wszystkie
ogrody warszawskie, a takie w calej Polsce, kt6re sA obiete postqpowaniem roszczeniowym.

W zalqczeniu podpisy dziatkowc6w ROD ,,Sosn6wka"
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