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dzialkowychjestniekonstltucyjna- stwierdzilTrybunalKonstl'tucyjny.Wyrok otwieradrogg
Ustawao ogy6dkach
atak2esprzedazyniekt6rychogrod6w-m6wi4prawnicy
dozwrotowterenowdzialekprzedwojenn3rmwlascicielom,
lwona szpal'a
Michal Wojtczuk
19 lipca AgenciaMienia Woiskowe
go otuorzf obrty w pretargu m spF
dai ponadsesciu hektar6wnad Za
lewem Zegfzyiskim. To koleine pq
dejsciedo sprzedaiytego terenu.
WczeSniejsze
byly nieudane,potencjalnychainteresowmych odshasz:l
fakt,2epolowg tego terenu zajmuj4
Dgbami" Do
ogrcdydzialkowe,,Pod
tychczasobowi4zujqceprzepisy porualaly zlikwidowai dzialki tylko za
zgod4PolskiegoZwi4zku Dzialkowc6w Srodowywyrok Trybunalumig
dzy innlmi tenprzepis uznal za niekonstytucyjny (piszemy o tym na
pieruszejstronie096lnopolskiejczg
ici
-"Gazety")
CieszJTy sie,Ogr6dki dzialkowe to reliktpzeszlosci, w pnedziwj
nyspos6b ubwlmnowolniaj4cy wlaScicieligruntu - m6wi ZbigniewProkopczuk z Agencji MieniaWojskowego Liczy, 2e wyrok Trybunalu
zwi gkszy zainteresowanieprzetargiem PrzJ?omina,Zewstudium zagospodarowania
gminy Nieporetten
lere[ przez\aczo\yjest pod zabudowgjednorodzinn4. Je2elidzialki
bgdziemo2nazlikwidowadi zbudowai lam domy, grunt mo2e uzyskad
qoor4cen9
Ciesry sig te2RySZardGzesiula,
wiceprezes stowar4,szenia Dekrete
wiec skupiaj4cegoludzi,ktorJm po
woinie odebranonieruchomo5cide
Kretembrerura.- toreworucta,ucnylony zostal artykul 24 usta$T o ogr
dach dzialkowych,ktory uniemo2liwial roty gruntowpmwowitjm wlaScicielom- m6wi Szacuje:- Okolo90
prcc teren6w ogrcd6w dzialkovych
w Warezawiedziala na gruntach ode
branych po wojnie
WWmawie majduje sig176ogu
d6w dzialkotych, wkiorychw swie
jestokolo30 lys dzialek Ogrcdymaj4l4czn4 powiezchnie ponad l,l rys
hektar6w Sto ogrod6w dziala na
gruntach bgd4cych formalnie wlasnoSci4woz4du
Toponad70 hektar6w.Roszczeniaz$osila m in rodzina Iftasiirskich, kt6m upomina sie
o zwot l0 hektar6w poloZonychna

DzEdkowicze slg martwiq
Spotkanl wczorai pzs nas
dzialkowlcze z nidpokoieD m6wili
o roEtrzygnieclu Trybunalu
i martwili sie, czyterdlch ogddki
bed4 bepie6e.
M6wili, 2e byloby
niesprawiedllwo6ciq, gdyby musieli je
odda6. Pani Ewa cromek(nazdieciu
w rodzinnych.ogrodachdzialkowych
kolo Sad6w ZoliboEkich) swoiq
dzialkema od pleciu lat.
-To odskocbia od codziennych spraw
Na emerytuze czlowiek moie sig
czym6 aiq6. Karmi6 ptaki, koty,
pielegnowa6 swoje kwiaty
-m6wl pani Ewa

dza, do kt6rej w drodze wyj4tku byl
czasamiwpuszczanynasz geodet4
gdy tzeba bylo wydzieliC np drogg
publiczn4 - opisqie sytuacjg.
- ChcieliSmywycenii warto6C
dzialek przy ul Nowours5mowskiej
na Um5mowie.Tonmz lFunt. A]e u e
czoznawcyzostali pogonieniwidlami - m6wi Zbigniew Prckopczuk Zapowiada:- NaszaagencjazostalapG
rvolanado spueda2y nieruchomoSci,by dostarczai wplywy do skar
bu pairstwa,Bedziemy analizowai
wyrok Trybqr.ralu.U5/gl4dana to, Ze
ulatWfsprzddiz tych naszychteren6w;na'kt6rych s40916dki.
Trybunal I(omt5.'tucyjnydal i dzialkowcom,i poslom czm - Sejm ma p6lton rcku na zmiang pnepis6w uaanych a niekonstytucyjne (pozajedn;m: Polski Zwi4zek Dzialkowc6w
niemo2e dostawaCju2nowych terendw). - Do czasudecyzji posl6w ani
w kraj u, ani w Warszawienic sig nie
mieni - podlaeSlaMmin Bajko.- Nie
zamierzam podpowiadad Sejmowi
rcrui4zari, to nie moja rcla Wiem je
d;nie, czegow nowej ustawie bydjuZ
nid moZe,m in. uznanycha niekonstytucyjne ograniczeridysponowania gyuntemprzezwla6ciciela,czyli
mrsto.
Wl#nie to ofwien drcgq do m
t6w grupie przedrvojennych wl6cicieli teren6w zajgtych pod ogr6dki- Sprawy id4 dla nas w dobrym
kierunku - m6wi Miroslaw S4ryowski, prezesPolskiejUnii WaScicieli
Nieruchomo6ci.- Dot4d nie mo2na
bylo odzyskai grunt6w w naturze,
terenie ogrodu dzialkowego
Urzgdnicy, kt6rzy splaciliby rosz- bo Polski Zwiqzek Dzialkowc6w sie"Pod czeniado dzia.lek moglibyjednak na- dzial na nich jako uZytkownik wieSkarp4" w rejonie ul. Idzikowskiego.
grotu
czysty.
w tym rejonie dochodz4 razit sie aazarz\t ii egospodarnoCeny
Trzeba przSzna,t, ze dzialkowcy
do 1tys zl. ze metrkwadratowy.
Sci.I dlategomioski trafialy do zaRoszczefis4dziesi4tki- Ratusz do mra2arki- Teraz- jak m6wi Marcin na 0g6l nie hamowali miejskich intej pory rozpatrywmie iakich spraw Matczak zkancelarii Domairski Za- westycji. Je2eli trzeba bylo wytyczyd
awieszal. - Ustam nie pozwalalamia- krzews! Palinka - po korzystnej dla ulica, dochodzili z uzgdnikami do
stu na mt dehetowego gmtu mai
bylych wla6cicieli decyzji Trybuna- porozumienia. Bez wigkszych produj4cegosigm ierenieogtdk6w dzial- lu nale2yoczekiwai, Zenowaregu- test6wzgodzili signp. nalikwidacjg
kowych -wyjaSniaMmcin Bajko, dy- lacja pomoli im odzyskai ichwlas- polo2onychna Mlocinach ogrod6w
no6d,a nie tylko dostadpienigZne od- ,9-tegomaja" i,Huta Wanzawa"porektor miejskiegobim nieruchomc
trzebnych podbudowg dojud6w do
Sci.- Mo$iSmyqplacai odszkodo- szkodowanie.
MarcinBajko m6wi aS o mocno mostu P6lnocnego.Wzamian a to
wania, ale to niczegonie zmienialo.
Nawetsolamnv onez nasAut nada.l ogmimnym dostgpiedowlotui PZD: pod koniec ubie$ego rckr mtusz dal
pozostawal przy yolsKlm zwl4zKu mtusz nie maba4rdmych dzialek ob- dzialkowcom amienny grunt w Nie
- Zwiq2ekto twier
porecle. o
Dzialkowc6w
ietychrcwmimi

