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Szanowna Pani Prezydent, 

Zwracamy się do Pani o ustalenie terminu spotkania z grupą działkowców 
warszawskich. Chcemy poruszyć temat terenów ROD i naszej ustawy, ponieważ od 
dłuższego czasu spotykamy się z negatywnym , naszym zdaniem, podejściem do 
ogrodów działkowych w naszym mieście. 

Ogrody są pomijane w studium uwarunkowań i planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta . W ich miejsce wprowadzane są inne funkcje: przemysłowe, 
budownictwo Itp . Nasze wnioski o zachowanie ogrodów jako taniej i zieleni , 
utrzymywanej przez samych działkowców nie znajdują zrozumienia . Staramy się 
również współpracować z miastem w zakresie gromadzenia dokumentacji formalno 
prawnej ogrodów. Konsekwencją tych działań są jednak kierowane do Okręgowego 
Zarządu Mazowieckiego I ogrodów żądań o wnoszenie opłat za bezumowne 
korzystanie z gruntu. Dzisiaj to nas miasto próbuje obciążyć błędami, jakie miały 
miejsce podczas przekazywania gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców. 

Od kilku lat uczestniczymy w 171 postępowaniach sądowych o wydanie 
poszczególnych działek geodezyjnych zajmowanych przez 101 ogrodów. Tylko 
przykładowo w dniu 17 kwietnia br. Związek zmuszony będzie uczestniczyć w 5 
postępowaniach przed sądem. Na zgodny wniosek stron sprawy są zawieszane, ale 
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wystarczy nawet jedno uchybienie, aby zapadł wyrok niekorzystny dla działkowców. 
Wielu z nas traktuje to jak szantaż emocjonalny. 

Działkowcy mazowieccy pokładali wielkie nadzieje, podczas ubiegania się przez Panią 
o Urząd Prezydenta m. st. Warszawy. Liczyliśmy na wsparcie i zrozumienie z strony 
nowej władzy Gościliśmy Panią w naszych ogrodach i chętnie powitamy Panią dzisiaj. 
Jednak czy będziemy mieli taką możliwość? . 

Prosimy o spotkanie z Panią, aby usłyszeć jakie jest stosunek Pani Prezydent do 
ogrodów I ich funkcjonowania w naszym mieście , którego jesteśmy mieszkańcami, 
oraz jakie stanowisko prezentują władze miasta w sprawie naszej ustawy. 

Z poważaniem 

Tezo* 
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