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STAN0WtSr(O
lX Okrggowego ZJazdu Delegat6w polrklego ZwlEku Dzlalkowc6w

w Czqstochowie
obradujqcego w dnlu 13.06.20iS roku.

w sprawie; r4estracii Statutu pZD,

w dniu 13 grudnia 2013 roku sejm Rp uchwalil ustawg o rodzinnych ogrodach
dzialkowych na mocy kt6rej zobowiqzal powolane stowazyszenie ogodowe -pZD
do opracowania nowego statutu w terminie 1g miesiqcy odpowiadaiqcego
wymogom nowej ustawy oraz ustawie prawo o stowaayszeniach. polski zwiqzex
Dzlalkowc6w wypelniaiqc wymogl ustawowe w pieruszej kolejnosci zweryfikowar
obecny statut pod kontem jego zgodno$ci z nowymi pzepisami prawa e
jednocze$nie podiql dzialania zmlezaiqce do opracowania nowego statutu pZD.

Opracowany prqjekt statutu poddany zostal ogdlnokratovwm konsultacjom. w
pracach nad tym dokumentem zdaniem Zwiqzku dolo2ono starafl, aby opracowany
statut byl dokumentem zgodnym z obowlqzuiqcym prawem - ustawq o rodzinnycn
ogrodach dzialkowych oraz ustawq prauo o stowazyszeniach.

Tak pzygotowany, opracowany i skonsultowany statut, kt6ry zostar uchwalony na
Xl Nadzwyczajnym Zjetdzie Delegat6w pzD w 2014 roku zostal ztoiony do sqou
Rejonowego w warszawie w ceru jego rejestracji. Zwi4ek byr pzekonany, 2e
tak pzygotowany statut winien wejid w iycie w rodzinnych ogrodach dzialkowych
i w Zwiqzku z nowym rokiem.

Jednak refestracja statutu PZD zostala pzez sqd ReJonowy odlo2ona ze vrzglgdu
na zastze2enia zgloszone pzez prezydenta Miasta warszawy jako organu
nadzoru, kt6ry zakwestionowal uprawnienia NadzwyczaJnego Zjazdu do uchwaLnia
statutu PzD. Zadne ryiasnienia i uzupelnienia dokumentacji wzez strone
Zwi4zkowq nie zostaly uvrzglgdnione i obecnie zloiona apetacja czeka na kolejne
rozstzygnigcie.

Prezydent warszawy jako organ nadzoru swoim postppowaniem wywotuje niepok6j
i gfqbokie zaniepokojenie dziatkowej rodziny oraz spoleczefistwa, migdzy innymi
stwierdzeniem, 2e dzialalno$i stowazyszenia ogrodowego pZD jest niezgodna z
prawom, Dzialania te szczeg6lnie na etapie procedury rejestracyjnej odbierane iest
pzez Srodowlsko dzialkowc6w jako nadu2ycie swoich nadzorczych uprawniefi.
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uczestnicy obecni na lx okrggowym letdzie Delegat6w pzD w czgstochowleaperujq do wszystkich srt porrtycznyctr i rpJ.*,,.rr o poparcie dla dzialari mirionaporskich rodzin w obronie sluiznv.t' p,,* id;ntowanych ustawq o rodzinnychogodach dzrarkowych' postaws prezydenta ruri.rt, wuo..wy w tej sprawe lesrnaganna co winno byi 
-naglo6nione 
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Czestochowa 13 czerwca 2015,


