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WoffczuK: GdyTrybunal KoD
MTCHAL
stttucyjny stwierdzil niekonsq/tucyi
o ogddkach &ialkowych,
nos6rtfly
arcilo sie od puepowiedni, ie ogtody
znikne, bo zabuduj4je dewelopezy.
Jst sie czego bae? Pzeciei studium
agcpodarcwania mi6ta pzaa%
tereny dziatek nie pod abudowe, tylko pod og6tnodctgpnq zielei.

cRzEGoRzBqczfl : Melokotnie Mi.
SmvwWmawie Swiadkamiabude
vy teren6wrrmmych nzielefr o96l
nodostgpn4 bo uzgdnicy niewystar%iamaktvmieichbrcnillkwnezoo2lnieieir werdvktTcvbunalu pc
iaaaaouch*ateniitat<icnpnepiiow,
2edzialko*rcybedabadziei in$vidr
alnie dysponowaddzialkami,bezzateznosii oa notsfiego Zwiazku Dzialkdwc6w. To nie oz\au4 Ze nie mog4
bronid fimkcji ogod6w dzialkorVch.
Ale nie moma wykluuy 4 2e ne m*
d4 sig tacy,kt6rzy nie opr4 sigpokusie
spzedania woich dzialek dewelope
wi.
Realniejsze staje sie tez odzfskanie
eesci teren6w dzialek pza spadke
bielc6w dMych wlascicieli'
- Je2elitak sig stmie i nowywlaScicieluyst4pi owydaniewarunk6w
zabudouy,np. dlabudlnk6wwielorodzimych, ntuszmozemie6klopot
ze znalezieniem podstaw, by ich nie

vydai, Urbmiri stoj4m stanowisku, olae,SlicplanemKlopotw tyr\ 2ewk&
taloguinwesrycji celu publimeEp nie
2e warunki powinny bytzgodneze
studium zgospodmwania miasta, riuzielenimi€jskiej. Budowaparlruczy
skweru nie mo2ebyd dziStraktowma
ale s4dyw tych spmwachwydaj4bm
jak cel publiczny, miasto ni e mo2e nidzo r62newyrcki. Przed abudow4
kogo music, by spredal tlzialkg pod
dzialki mo2e wigc chronid iylko plm
zagospodarowania-S4ju2 plmy np. talqinwestycjg
Zoliboza Dziemikarekiego nakazu- Kutiozum.Zielei jest jednym z Daij4e pzeksztalcenie dzialekw tereny bardzieipodstilowych nazedzi ulba
nistdd.
zieleni miejskiej.
-Toprawda Ulbmirci od d;m slgRatw powinis wiec przyspidyc p@
e nad planami obeimuiEcymiogrody nalinj4 2epominigcie zieleni wkatatobl4dloguinmtyqiielupublimego
dzialkore,
- Tneb a zmany t, 2eniekoniecz- Irm sprua 2emimtomaldopot zwykupJryaniemgrunt6w nawet na tak
nievsrystkie ruluguj4m b,byjedr
ni6 q,tkusyjnajstwarto6i ogrcdk6w oc4wiScie potzebne inwestycjejak
drcgi. Mo2na sie wigc spodziewat, 2e
br&o malyctr,niekorzJstniepolo2c
iym trudniej bi$Zie maleZipieni4dze
nych, w ierenie uci42livym, odemnych od sJsiemuprzrmdnicrego mia- m prekztalcanie ogrcdk6w w zielerl
uublicm
stl Choije6li ierenjest mocno arbaitte waae je*; reny w og6le mie6 ta
nizowmy, to takaenHwalmmotebyt
ka moriwo56. Jeleli ogtody nie zct +
minAle:waunek-powimbyd0g6lne objete @hrcn'Apued abudowe, ta
nodostgpn4ajej zgospodmmiepc
jalioSci.
To
snsa pzepadnie.
moZna
wimo byiwlrokiej

- RzecrywiScie.Ogrody &ialkowe,
zpwchodwniepwidlouyspos6\
nialy ochrcng zieleni. Dlatego mi6to
powimg zdbad,Zeby obj4dje ochre
n+ Cowaae 4alqiaometodachprc
ksztalmia ogrcd6w powima sig odbymdz udzialem dzialkowmw.Tonie
jest sytuacja zerejedynkow4 nie ma
wyboru: park czy osiedle. Dzialki nie
musz4znilar44 tueba tylko skoiczye
z tym,2e to dzialkowcy s4monopolistycznymi ich uit'tkomikami. rtrtdze
r4o2liwoSCich p6lpubliaego tunkcjonowania. Miasto powinno rcmawiad zdzialkowmi MoZeim obimC
ochrcng w planie agospodmwania
wmimz
cQScioweotrcrenieogD
d6w.Wrck Trybunalu orwiem tak2e
drogg do zkoriczenia monopolu PolskiegoZwi4zlmDzialkowmwipowstawmiamiejS4rh miqzk6w. Mo2ebylybybudziej sklome do podejmovania tegot ?u negocjacjiz mimtem. o
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