
Stanowisko Okrggowego Zarz4du Mazowieckie go pZD dotycz4ce spotkari
zespolu ds. wsprilpracy m.st. Warszawy z ogrodami dzialkowvmi

okrggowy Zarzqd, Mazowiecki pZD stwierdz a, 2e poworanie zespolu ds.
wsp6lpracy m.st. warszawy z ogrodami dzialkowymi w istocie nie prowadzi do
realizacji cel6w, dla kt6rych zesp6l ten zostal powolany, a jego powolanie
moglo stanowid jedynie pozomy przelaw dobrej woli wsp6lpracowa nia przez
Prezydenta m.st. Warszawy z dzialkowcami.

Okrggowy Zarz4d Mazowiecki podkre6la, i2 dotychczas odbyly sig rrzy
spotkania przedmiotowego zespolu i Ladne z nich nie zakorrczylo sig
wypracowaniem konstruktywnych rozwi4zah. Obecnie mamy wrQcz do
czynienia z brakiem woli organ6w m.st. warszawy co do kontynuowania
rozm6w, spotkania - pomimo inicjatywy ozM pzD w ich zwolaniu - nie
dochodzq do skutku.

Dotychczasowe posiedzenia zespolu ds. wsp6lpracy m.st. warszawy z ogrodami
dzialkowymi przebiegaly w burzliwej atmosferze i nie sprowadzaly sig do
merytorycznych dyskusji. przedstawiciele dzialkowc6w odczuli brakjakiejkolwiek woli wsp6lpracy M.st. warszawy ze stowarzyszeniami
ogrodowymi. Podczas spotkari przekazywano przedstawicielom dzialkowc6w
jedynie suche, na dodatek niepeine infonnacje, nie ma14ce wigkszego znaczenia
dla spraw uregulowania stanu prawnego ROD w Warszawie.

wszelkie pr6by dopytania sig na jakim etapie s4 sprawy zaratwieniawnioskow o
przyznanie u2ytkowania, spotkaly sig z lekcewaz4c? postaw4 urzgdnik6w,
kt6rzy lakonicznie jedynie stwierdzili, ze Miasto ,,przyjglo sprawy,,.

Ponadto M.st. Warszawa, przekazul4c podczas jednego ze spotkari zespolu
formularz - wzor wniosku o przyznanie u2ytkowania oraz zob,owi4ruiq" iZOdo zal4czenia do niego szeregu zalqcznik6w (co nie ma umocowania w
przepisach prawa) daro wyra2ny sygnal porskie mu zwi4zkowi Dziarkowc6w, Le
zalatwta sprawy po swojemu i zdanie dzialkowc6w nie ma 2adneg o znaczenia, adotychczas zlo2one wnioski uwa4a za niepelne.
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z kolei fakt ilosci danych, jakich zqda M.st. warszawa od pzD (cala historia
ka2dego z ogrod6w, dane osobowe dzialkowc6w, ich adresy, wykazy
budynk6w, infrastruktury, itp.) stanowi jednoczesnie dra nas sygnal, 2e Miastost. Warszawa zbiera dane o warszawskich ROD, przygotowuj4c sig
prawdopodobnie do przejgcia teren6w, jakie obecnie rodzinne ogrooy dzialkowe
zajmui4. Brak jest innego uzasadnienia Z4dania od, pzD tak szczeg6lowych
danych. Warto wigc zada6 sobie pytanie: jak najlatwiej i najszybcif przej4c
tereny warszawskich ROD, a nastgpnie skonfrontowai odpowiedzi z
dzialaniami, jakie obecnie prezydent m.st. warszawy podejmuje w stosunku do
PZD: w ramach postgpowania o rejestracjg statutu, w ramach postgpowania
nadzorczego oraz w ramach postgpowafi o regulacjg stanu prawnego grunt6w.

Niewykluczone bowiem, ze mamy do czynienia nie tyle z chwilowym
procederem, afe powa2n4 sytuacjq, zmierzajqc1 do likwidacji ogrod6w
dzialkowych' w zwi4zkr z powy2szym nare2y podi4i zdecydowane dziarania,
aby temu zapobiec.

Doceniaj4c dotychczasowq dobrE wsp6lprac9 z wladzy publicznq wyra2amy
nadzieiq' 2e podejmie ona wreszcie meryroryczn* dyskusiE z dzialkowcami w
niepokoj4cych nas kwestiach.

Okrggowy Zarzqd Mazowiecki

Polskiego Zw iqzku Dzialkowcriw
Warszawa, dnia 26 maja 2015 r.
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