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W zwiqzku z otrzymy*dnymi za

posrednictwem Sekretariatu Prezesa Rady Ministrow, licznymi
wystqpieniami kierowanymi do Prezesa Rady Ministr6w przez jednostki terenowe Polsklego Zwiqzku
Dzialkowc6w, w sprawie rodzinnych ogrod6w dziatkowych znajdujqcych sie na terenie m.st. Warszawy,
uprzejmie przedstawiam informac.ie w odniesieniu do zagadnienia poruszanego w ww. wystEpieniach.

Odnoszqc sie do sygnalizowanego w wystqpieniach zagrozenia likwidacji warszawskich ogrod6w
dzialkowych w zwiqzku z wystapieniem Stowarzyszenia ,,Dekretowiec", uprzejmie informu.le, iZ aktem
prawnym przewidujqcym utworzenje ogrodow dzialkowych byl dekret z dnia 25 czerwca 1946 r.
o ogrodach dzialkowych (Dz. U. z 1946 r. Nr 34, poz. 208). Przewidywal on, Ze dla ka2dego osiedla,
w kt6rym co najmniej 20% ludnosci zamieszkuje domy zbiorowe, pozbawione ogrod6w, utworzone bgdq
stale ogrody dzialkowe. Dekret przewidywal r6wnie2, ze obowiqzek zakladania ogrodow ciEly na
gminach lub na pracodawcach zatrudniajqcych wiecej ni2 200 os6b. Na cele ogrodow dzialkowych
ptzeznaczone zostaly grunty. ktore stanowily wlasnosc gminy lub mialy bye nabyte, bqdz
wydzier2awione przez gming na te cele oraz grunty przekazane gminie na podstawie dekreiu Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 wrzeSnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U.
R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 1 3). W razie braku takich teren6w gminie sluzylo prawo nabycia odpowiednich
gruntow w drodze wywlaszczenia. Ogrody dzialkowe zakladane przez pracodawc6w mialy byc
lokalizowane na gruntach stanowiqcych wlasnosc zakladu pracy, a w razie braku takich grunt6w - na
terenach, przekazanych na ten cel przez gmine. Dekret ten zostal uchylony ptzez atl. 16 ustawy z dnia
9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach dzialkowych (Dz. U. z 1949 r. Nr 18, poz. 1171. powyzsza
uslawa nakladala obowiqzek zakladania ogrod6w na te same podmioty, tj. gminy oraz pracodawc6w.
Kolejne akty prawne dotyczqce ogrod6w dziatkowych, tj. ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych
ogrodach dzialkowych (Dz. U . z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z p62n. zm.) orcz ustawa z dnia I lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z p62n. zm.) r6wniez wspieraly
pozytywna rolQ ogrodnictwa dzialkowego, uznajac rodzinne ogrody dzialkowe za waanq dziedzinQ zycia
spolecznego.
Aktualnie aktem prawnym obowiqzujqcym w omawianym zakresie jest ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. U.22014 r. poz.40 z p62n. zm.), kt6ra wesz.la w zycie z dniem
19 stycznia 2014 r. W preambule tego aktu prawnego ustawodawca uznal za konieczne zapewnrenre
dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrod6w dzialkowych, jako stalych element6w infrastruktury
gmin, kt6re powinny byd uwzglQdniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszlych pokoleh.
Nalezy zatem podkreslii,2e bez wzgledu na realia polityczne Panstwo Polskie przez lata wspieralo
ogrodnictwo dzialkowe, a zakladanie ogrod6w dzialkowych podlegalo regulacjom ustawowym.

Wobec powyzszego resort infrastruktury i rozwoju uwa^a za wskazane, aby w obecnej sytuacji
lagodzenia nastepshv tzw. ,dekretu Bieruta" nie dokonywac kosztem rodzinnych ogrod6w dzialkowych.
Trudno byloby bowiem pogodzic koncepcj? zaprezentowanE przez stowarzys zenie ,pekretowiec",
polegajecq na pozyskaniu przez Gming m. st. Warszawy grunt6w zajmowanych obecnie ptzez rcoztnne
ogrody dzialkowe, a nast?pnie ich zbyciu otaz przeznaczenie uzyskanych ze zbycia srodkow na
zaspokojenie roszczen bylych wlaScicieli nieruchomosci przejetych na rzecz Skarbu Panstwa na
podstawie dekretu warszawskiego, z realizowanq przez panstwo politykq wspierania rozwoju
ogrodnactwa dzialkowego.
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