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Ciecha n<iw, 22.05.20f5 r.

Prerydent M. St. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Stanowisko Delegat6w na V Zjazd OZM pZD

w sprawie ogrod6w warszawskich i statutu pZD

Szanowna Pani Prezydent!

Z calq stanowczoScrq wyra2amy nasz sprzeciw wobec propozycji likwidacji

warszawskich ogrod6w dzialkowych obciq2onych roszczeniami, ale wszystkich

warszawskich RoD. pomysl ten jest tym bardziej oburzaiqcy ie dqiy nie tylko do

zniszczenia wieloletniego dorobku rzeszy rodzin, ale ma na celu pozbawienie

nas jakichkolwiek odszkodowari z tego tytutu. I choi stoi to w sprzecznoSci z

KonstytuciE RP i ustawq o ROD, wydaje siq oczywiste, 2e pomyst stowarzyszenia

,,Dekretowiec" wyiqtkowo przypadl do gustu wiadzom Warszawy. Dlaczego?

wynagradzanie krzywd wyrzqdzonych przez wfadze ludowe cudzym kosatem to

najtafiszy spos6b spiaty sworch zobowiqzari. Takie stawianie sprawy to
powielanie btqddw poprzedniego systemu. wtedy moina byto odebrai ludziom

ziemiq na mocy dekretu Biureta z !g45r. a teraz bqdzie to po prostu 'dekret

Hanny Gronkiewicz-wartz. Niestety 6wczesny dekret przewidywaf

odszkodowania i nie zostawlat ludzi z niczym. Ten wsp6lczesny - chce ograbii
dzialkowc6w ze wszystkiego. Wtedy ludzie otrzymywali ziemiq zamiennq w
wieczystA dzieriawq, lu b wynagrodzenie finansowe.

Obecnie dotyka nas tei kolejny wielki problem z rejestracjq statutu pZD,

kt6ry nierozerwalnie zwiqzany jest z trudnoSciami ogrod6w warszawskich.

Wszyscy dzialkowcy uwa2aiq zgodnie, 2e decyzja odmdwienia przez Sqo

Rejonowy dla M. st. warszawy rejestracji nowego statutu jest decyziq, kt6ra nie



ma racjonalnych przestanek prawnych, a jej celem jest wywolanie destabilizacji

w strukturach idzialaniach Zwiqzku. Uzasadnienie nie tylko budzi zastrze2enia i

wqtpliwoSci. ale te2 wpisuje siq w szereg dzialari urzgdnik6w warszawskich na

czele z Prezydent Warszawy zwalczajqcych dziafkowc6w i ogrody wszelkimi

dostqpnymi metodami. NieustajQco podejmujemy ze swej strony wysitki, by ten

stan rzeczy zmienii i pokazai, jak wa2ne jest istnienie ogrodnictwa dziaikowego

w strukturze miejskiej dla spolecznoici miasta. Negujemy wszelkie dzialania,

kt6rych celem jest utrudnienie izakl6cenie pracy dzialkowc6w, ogrod6w i pZD.

Wyra2amy nadziejq, ie skoriczq siq w ko6cu te destrukcyjne dzialania i brak

jakiejkolwiek dobrej chqci wsp6tpracy ze strony Warszawy.

Uczestnicy spotkania Delegat6w na V Zjazd OZM PZD z terenu dzialania
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