
Stanowlrko
Vlll Okrqgowego ZJardu PzD z okrltu zlelonog6rsklego

r dnlr 6 ctarwc! 2015 r.
w sprawle dzlalarl PrGzydanta Waretawy

pelniqcego funkcfq organu nadzoru nad PZD

Defogrcl ucrottnlczlcy w obndrch Uchwola Vlll okrqgowego zla,zdu PZO r okrqgu
zlelonog6rskhgo z nlepokojem obserwuJq drlalania Prerydenta Warszawy, pelnlqcego funkcjl
or;rnu nadzoru nad PZD.

Nlr rtadramy sle r oplnle orgrnu ned:oruJtc.8o, le nadzwycrajny kralowy ZJ.td PZD nlo
mlal upnwnlc do dokonanla rmlany statutu, ponirwrl w naszym przekonanlu 4rzd t.n, rwoltny
zortrl na podstawie obowtlrurQceto I l€g.ln.go strtutu PZD, rOrelestrowsn€go przrr sqd,

Pmtni€my stanou,czo podkrctlld, t. stetut PZD, prryjety 23 prtdzlcrnlko 2014f,
na Nadrwyczejnym Zleldrte PZD, zostaf prrcd uchwaleniem rkonsultowany w s:eroklm gronh
d:lalkowc6w, Jest dokurnentem prrez drlalkowcdw zaakctptowanym I oc.ekiwanym.

Dzlafrnia I oplnle Prezydcnta wartaawy wobcc stowrnyszenla Polskl Zwilzck Drlrfkowc6w
uznNjemy za prateksl, kt6ry ma poslutyd do odcbrrnlr drlalkowcom otrod6w drlrlkowych,
co pnede wszyrtklm dotyka dzlalkowc6w w Warsrawlo, Bulwersuhce J€st to, te drhlkowcy mogq
byd nle tylko pozbawteni driatek, ale takle odczkodowanlr ra dzlalhi odebrane. Nb mt tot moury
o proporycJach tcrenu zamicnnego.

Z ubolewanlem stwierdzamy, le Prezydrnt Wafszewy, malqc na uwadzr wlasne raml€zenla,
nle dostrrrjr, lc sytuacJa, Jaka zostala wyrrofana przll ortan nadzoru, dotyka cefrl or3enlacjl
lwywolujc romleszanle we wszystklch ogrodrch. Pnaclwko prowadzeniu trkl.J krdtkowrrocznel
polltykl itrnowcro protestujemy.

2rtuJcmy tei ie organ nadzoru nh dostnega fahu, li rodzlnne otrody drhlkow. sl
ureqd:cnirml utytecznoscl publlcrneJ orlr h nr Unqdrle Stofecznym, opr6cr pelnlenla roll orgrnu
nad:oru, cltly ujety w $ 5 ustawy o ROD obowllrck twoncnie wrrunk6w funkcjonowrnh | ;ozwoju
ogrod6w drlalkowych,

Zduml€wa nas r6wniei to, ie re strony ortonu nldroru nle doctrzegamy woll wsp6ldrlafanla
ze stow.rrysrcniem PZD w tej trudnej dlr drlalkowc6w !pr!wle.

Dotychczarowe dzlalania Prrzydenta Warsrawy wobec stowarzys:€nl. pZO rmurzrJl do
stwierdrenla, te pracownlcy Urzedu stof€czneto nli tylko lekcewaiqco tr.ktuJq ludrl, ah lza nlc
soble m.h ustawe, lt6rej zobowlqranl rQ prrutnegad. Driejc slq to: krzywdq obywrtoll.
drblkowcdw i przeclwko nim,

Wyraralqc swoJe krytyczne stanowl:ko wobcc dzlalarl organu nidroru nrd PZD ocrokujemy,
ll orgtn ten trewlduJe swoje poglqdy w kwestll rod:lnnych ogrod6w drlalkowych I urna wresrclc,
te Jako urndrenia utytecznoJcl publlcznrj s1 onc potmbne spoleeeistwu. OcrckuJemy t.l,
te Prcrydcnt wmzawy dostrzct€ w o8rodrch dzlafkowych nla tylko ziemlq, na kt6ra c:okrlq
drwcloperry, ale takie ludzt, kt6rym drlafka daJe moillwoJcl rekreecJl I wypocrynku, Jrkhgo
prdstwo, niostety, nle zrpewnra,
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