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Uczestnicy OkrEgowego Zjazdrt Delegat6w PZD odbytego w Kielcach
w dniu 10 czerwca 2015 roku pragnq wyrazic swe stanowisko odnoSnie procesu reiestracji

Statutu naszego stowarzyszenia. Ku2dy z nas wypowiadal sig ju2 w fym temacie wiele razy.

Lqcznie w sprawie wyslanych zostalo setki list6w z calej Polski. Niestety, jak na razie

pozostaj4 one bez wptywu na postQpy procesu reiestracji. Wobec tego nie przestaniemy

wyrt2ai swego zdania dopoty, dop6ki nie zostanie ono wysluchane i wziQte pod uwagQ.

Problemy z rejestracje Statutu PZD rozpoczply sig od wyst4pienia organu nadzoru

nad naszym stowarryszeniem - Prerydent miasta stolecznego Warszawy. W swoim pismie

do Referendarza sqdowego, kt6ry decydowal o rejestracj i Statutu, wytknqla szereg

nieprawidlowoSci, jakie zaszly jej zdaniem podczas uchwalania tego akfu, dotyczqcych
przede wszystkim kwestii proceduralnych. Gl6wnq przyczyn1 dyskwalifikujqcq procedurp

uchwalania Statutu bylo zdaniem Prezydent Warszawy to, i2 nadz${ycTainy lGajowy Zjazd

Delegatow nie mial rzekomo kompetencj i do zmiany Statutu PZD, gdy2 delegaci wybrani
zostali w nieprawidlowy spos6b. Pismo Prezydent Warszawy, pnyjgte bez)<rficznie przez

referendarza - stalo siE ostatecmie przyczynqodmowy rejestracji Statutu PZD w Krajowym
Rejestrze Sqdowym. Niestety - stanowisko sporzqdzone przez prawnik6w Polskiego
Zwi4zkl Dzialkowc6w, punkt po punkcie odpowiadaj4ce na zarzuty organu nadzoru

i stanowiqce obszernq analizg prawnq - nie zostalo przez sqd w og6le uwzglgdnione.
Trzeba podkredlii, Ze zastrzezenia Prezydent Warszawy od pocz4tku byly dla

przedstawicieli Srodowiska dzialkowego niezrozumiale. Zrozumialym byl za to cel
przySwiecajqcy takim dzialaniom - podjgto ponown4 pr6bq pozbawienia Polskiego Zwiq.zku
Dzialkowc6w podstaw dzialania. Nie udalo siQ podczas uchwalania nowej ustawy o ROD,
wigc spr6bowano po raz kolejny - tym razem podczas uchwalania Statutu.

Nie budzi zdziwienia, 2e od zawsze malo przychylne nam wladze Warszawy *
pr6bujq wykorzystad tq okazjp do zdestabilizowania PZD. Rodzinne ogrody dzialkowe
s4 bowiem sole w ich oku - i jednocze6nie lekarstwem na wiele stolecznych problemdw *
przede wszystkim powojennych roszczefi do nieruchomo$ci oraz stale poglgbiaj4cych sig
miejskich tarapat6w finansowych. W przekonaniu tym utwierdzajq nas kolejne,
podejmowane pftez organ na&oru kroki, kt6re zmierzaj4 bezpodrednio do zachwiania
podstaw fi.rnkcjonowania Zwiqzku. 'Iymczasem procedura rejestracji Statutu nie zostala
przociez ostatecznie zakohczona - czlonkowie PZD pehi nadziei wciqz czekajq
na fozprawQ apelacyjnq.

Ostatni raz Polski Zwi44ek Dzialkowc6w uchwalal nowy Statut w 2006 roku,
w wyniku wej5cia w iycie ustawy o rodzinnych ogrodach &ialkowych z dnia 5 hpca 2005
roku. Warto przypomnie€ i podkre6li6, iz 6wczesna procedura uchwalenia Statunr byla
analogiczna jak ta, kt6rq posfuzono sig teraz. Znamiennym jest, i2 wtedy organ nadzoru
nie widzial w niej iadnych nieprawidlowo6ci, zaf tekst Statutu zostd bez zastrze2eh
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym. Od tamtego czasu przepisy nie ulegly
zmianie...co wigc sip stalo? Chcemy podkre6li6, i2 na mocy g 144 ust. 2 Statutu PZD
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat6w mo2e rozpatr)'v/ai sprawy, kt6re lezq
w kompetencj i Zjazdu Zwyczajnego, zai zasady wyboru delegat6w na Zjazd



Nadzwyczajny, zgodnie z $ 144 ust. 4 Statutu * ustala Kraj owa Rada PZD. Wszys&ie te
formalne wymogi zostaty podczas procedury uchwalania Statutu zachowane. Powody
podjpcia decyzji odmown ej przez Sqd Rejonowy w Warszawie s4 dla nas wobec
powyZszego zupelnie niezrozumiale.

W tym miejscu uczestnicy Okrggowego Zjazdu Delegatdw w Kielcach chc4 wyrazii
swoje poparcie dla przepis6w Statutu, kt6ry wci42. czeka na rejestracjE. Jego tekst byl
szeroko konsultowany w Srodowisku dzialkowc6w i jest wynikiem naszej wsp6lnej pracy
i wspolnych przemydleri. Nie godzimy sig na to, aby pod pretekstem nieprawidlowoSci
formalnych, kt6re w istocie nie maj4 miejsca, pozbawiano nasze stowarzyszenie prawnych
podstaw funkcjonowania i dyskredy'towano nasze dzialania i slarania o normalnoS6
dla rodzinnych ogrod6w dzialkowych. Dzialkowcy i nasze og6lnopolskie stowarzyszenie
s4 bowiem traktowani niczym wr6g publiczny, kt6rego nalezy wyeliminowa6, a jedynym
naszym przewinieniem pozostaje to, 2e uprawiamy ogrody na ziemi, kt6ra moglaby zostad
sprzedana pod kolejne galerie handlowe czy zamkniqte apartamentowce.

Przewodnicz4cy
Komisji Uchwal i Wniosk6w

Przewodnicz1cy Zjazdl
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