
STANOWISKO
IX Okrggowego Zjazdr Delegat6w Polskiego Zwi4zku Dzialkowcow

w Szczawnie Zdroju z dnia 13 czerwca 2015 r.
w sprawie dzialafi organu nadzoru wobec Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w.

WejScie w 2ycie nowej ustawy z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych
ogrodach dzialkowych zostalo przyjgte przez dzialkowcow z. ulgq i nadziejq na
spokojne korzystanie z dzialek. Nadzieja ta, jak pokazaly wydarzenia podejmowane
prz.ez organy wladzy publicznej wobec nowej ustawy i Polskiego Zwiqzku
dzialkowc64 byla kr6tkotrwalym epizodem. Dzialkowcy zostali po raz kolejny
wezwani do walki o ogrody, o swoje prawa i o Zwi4zek.

Walka trwa nadal, bowiem nie wycofala swoich zastrze2eh Rzecznik Praw
Obywatelskich co do konstytucyjno6ci niekt6rych przepis6w ustawy, a w miesiqcu
kwietniu br do walki z Polskim Zwi4zkiem Dzialkowc6w wl4czyla sig Prezydent m.
stol. Warszawy, jako organ nadzoru nad stowarzyszeniem ogrodowym Polski
Zwi7zek Dzialkowcow.
Nie dorii, 2e organ nadzoru wni6sl kuriozalne, wbrew przepisom ustawy o rod
zastrzeIenia do statutu PZD uchwalonego przez Xl Nadzwyczajny Krajowy Tjazd
Delegat6w PZD w dniu 23 paldziemika 2014 r. i zawnioskowal aby Sqd Rejestrowy
odm6wil rejestracj i statutu, to nie czekaj4c na zakonczenia postgpowania sqdowego
podj4l restrykcyjne decyzje nadzorcze wobec PZD.

Delegaci IX Okrggowego Zlazdu Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w
w Szczawnie Zdroju takie dzialanie organu nadzoru oceniaj4 jako naduZycie
uprawnierl nadzorczy ch. Szczeg6lne oburzenie i niepok6j w Srodowisku
dzialkowc6w wzbudza pismo z dnia 2 kwietnia2015 r. skierowane przez urzgdnikow
warszawskiego magistratu do Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowcoq
w kt6rym organ nadzoru stwierdza, Ze dzialalno56 Polskiego Zwi4zku Dzialkowcow
jest niezgodna z prawem. Ponadto urzgdnicy organu nadzoru w podjgtyrn
postgpowaniu administracyjnym wymuszaj4 odst4pienie Zwi4zku od stanowiska,
kt6re Zwi7zek zaprezentowal w tocz4cym sig postgpowaniu s4dowym o rejestracjq
statutu, przez co ograniczaj4 prawo PZD do obrony swoich praw.
W tej sytuacji Delegaci s4 przekonani, iZ dziaLania organu nadzoru nie ma.iq
racjonalnych przeslanek, a celem tego dziaiania jest wywolanie destabilizacji
w strukturach PZD w tym r6wnie2 we wszystkich rodzinnych ogrodach dzialkowych.
nzialania te obliczone sq na sparaliZowanie dzialalnoSci ogrod6w dzialkowych
i w zwi?zku z tym na mo2liwosi wprowadzenia do Polskiego zwi4zku Dzialkowc6w
Kuratora, a nastqpnie postawienie Zwi4zku w stan likwidacji. W6wczas grunty
ogrodow dzialkowych stalyby otworem dla samorzqd6w terytorialnych, kt6re
moglyby swobodnie je sprzedawai deweloperom i wszelkim innym majgtnym
podmiotom.
Strategia dzialania organu nadzoru wobec Polski ego zwi4zku Dzialkowc6w, dla
ktorego przepisy ustawy o rod s4 przeszkod4, kt6rej nie chce zauwa2yc, przes4dz,a
o zlej woli wobec miliona rodzin dzialkowc6w w polsce. w tej strategii organ
nadzoru uto2samia sig z widmem zaglady ogrod6w dzialkowych, kt6re wyraznie
wynikalo z projektu ustawy o ogrodach dziatkowych posla Stanislawa
Huskowskieso.



Przy tej okazji organ nadzoru w gruntach warszawskich ogrod6w dzialkowych
upatruje szansy na zaspokojenie roszczeh reprywatyzacy jnych spadkobierc6w os6b
wywlaszczonych w Warszawie dekretem Bieruta z 1945 r. i handlarzy tymi
roszczeniami.

Dla takiej polityki i dzialah organu nadzoru nigdy nie bgdzie zgody
dzialkowc6w

lX Okrggowy Zjazd Delegat6w w imieniu i z upowaZnienia dzialkowc6w
sudeckich wnosi o wycofanie bezpodstawnych decyzji podjgtych wobec Polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w i tym samym zaprzestanie stosowania szykany wobec
wszystkich czlonk6w tego Zwi4zku.
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