
List otwarty uczestnik6w XVII Okrggowego Zjazdu Delegat6w
Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w z Bydgoszczy

w sprawie: rejestracji statutu kierowany do pani prezydent m.st.
Warszawy

Gtgbokie zaniepokojenie wywotuiq w Nas niezrozumiale dzialania pani prezydent. w
prowadzonym postqpowaniu administracyjnym wymusza siq na Zwiqzku odstapienie
od przedstawiania swego stanowiska w toczEcym sie postqpowaniu sqdowym, co
ogranrcza nasze prawo do obrony.

odmowa rejestracji statutu nie tylko budzi zastrze2enia iwqtpliwoici, ale te2 wpisuje
siq w szereg dziatad urzqdnik6w warszawskich na czele z jej prezydentem,

zwalczaiqcym dzialkowc6w i ogrody wszystkimi dostqpnymi metodami. Mielidmv
nadziejq, i2 uchwalona ustawa o ROD zagwarantuje spokdj.

Polski Zwiqzek Dzialkowcdw realizuje zapisy ustawy o RoD z 13 grudnia 2013 roxu z

pelnym zaufaniem do stanowionego prawa ipodejmowanych decyzji przez organy
paristwowe. Tak te2 podszedt do sprawy nowego statutu pzD. w swych dzialaniach
opari siQ na zweryfikowanym statucie, ktdrego nie zakwestionowat organ nadzoru
oraz na pozytywnej decyzji sqdu rejestrowego, akceptujqcego procedury przy
uchwalaniu poprzedniego statutu pZD 

.

Zgloszone zastrze2enia, blokuiqce rejestraciq statutu pZD, uchwalonego przez Xl
Nadzwyczajny Zjazd Delegat6w w dniu 23.1.0.201,4 r., po glqbokiej ich analizie
wskazuiq na celowe dzialania zmierzaiqce do stworzenia klopotliwej sytuacji dla
funkcjonowania Stowarzyszenia pZD.

Delegaci XVll okrqgowego Zjazdu w Bydgoszczy apeluiq do pani prezydent o zmrane
swojego stanowiska w podejsciu do przedio2onego statutu, gdy2 jest to krzywdzqce
dla wielu rodzin uprawiaiqcych dziatki iobywateli w polsce. Zqdamy zweryfikowanra
dzialari administracyjnych wobec polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w, a co za tym idzie
wszystkich dzialkowc6w. Zaslugujemy na to, aby nasza organizacja posiadala statut,
kt6ry ureguluje jej zasady funkcjonowania z po2ytkiem dla nas wszvstkich.



Ten niemo2liwy do zdefiniowania stan prawny, w kt6rym siq znarefli6my wprywa na
nasze dzialania w spos6b wysoce negatywny, wrqcz je paraliiuje, gdy2 niemo2liwe
jest funkcjonowanie stowarzyszenia bez dokumentu ustrojowego jakim jest statur.

Jako dziatkowcy w ostatnich ratach doznari(my wieru przykrych dzialari ze stronv
"2yczliwych" nam instytucji padstwowych idratego nie chcemy byt kartq przetargowE
wykorzystywanq do zalatwiania spraw nie zwiqzanych z naszq dziatarno6ciq, a do tego
przedwiadczenia zmuszajq nas ostatnie wydarzenia.

Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy rownie2, w jakim strachu 2yiq dzialkowcy
warszawskich ogroddw dziatkowych boiqc siq, 2e utracq swoje mate skrawki ziemi. na
kt6rych spqdzajq wolny czas, a emeryci i renci6ci regeneru1E tam swoje zdrowie.

Niniejszym stanowiskiem soridaryzujemy sig z dziarkowcami warszawy inre
zgadzamy siq, aby ich kosztem rozwiqzywano probrem wynikaiqcy z wprowadzenia
przed laty tzw. dekretu Bieruta. Jest to oburzaiqce, 2e dziarkowcy uprawianej od wieru
lat ziemi nikomu nie zabrari, a przeciwnie zostata im przez pa6stwo nadana do
zagospoda rowa n ia ito od wieru lat iza wtasne drodki zagospodarowari tq ziemiq. z
przykroSciq zauwa2amy, 2e ipani prezydent Warszawy nie zaiela siq nale2ycre
rozwiniqciem tego problemu, mimo deklarowanej woli partii w6wczas rzqdzqcel o
uregulowanie tej sprawy i pomocy w obronie naszych dzialek i ogrodow.

Pani Prezydent, mamy nadziejq, 2e znajdzie pani takie rozwiqzanie, by ogrody zostaty
i slu2yly jako zielone pluca miasta Warszawy.

Bydgoszcz, dnia L2 czerwiec 20j.5r.
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