
Stanowlsko
Vlll Okrqgowego Zjazdu Delegat6w PZD w Zielonej G6rze

z dnia 6 czerwca 2015r
w sprawie statutu Stowarzysrenia

Ogrodowego Polsklego Zwi4zku Dzialkowc6w

0elegaci ucrestnlczqcy w Vlll Okrqgowym Zletdzls Delegat6w PZD z okrqgu tlalonoSdrskl.So

lednornrcrnie opowladaJq sig ra przyjqciem strtutu, kt6ry rostaf uchwalony w dnlu 23 pordllornika

2014 roku pneu Nadrwyczajny Krajowy Zjazd Delegat6w,
DecyzJr Nrdzwyczajnego Zjardu byla odpowiedzie na ustawoury obowlqrek uiety w art. SS ustawy

o ROD.

W ustawowym terminie zloiono do sqdu rejestrowego wnlosck o rmianq wplsu w KRS wraz
r uchwrlonym statutem. Nieitety - procedura sldowa w Jprawie rarejestrowanla zmlsny statutu
PZD w KnJowym Rejsstrre Sldowym (KRS) wclli trwa I do dnla drlslejszego nle dokoneno wplsu

do KRS o rmlanle statutu,
Sytu.cJa ta wynika ! zastrreiefi do trybu prryjgcia noweto statutu orst nlckt6rFh J.to

zapls6w, Jakle zgloslf do sqdu Prezydent Warszawy, hdry - lako organ nadzorujqcy Zwiqzek - nle

chcqc dopuJcld do rojestracjl statutu kilkekrotnle wystqpowal z ne8atywnym stanowlsklem.
W tej sprawle wlclokrotnle vwpowhdrfo siq Prerydlum OZ i Okregowy Zarzqd PzD, a takt€

Indywldualnl dzhfkowcy r okrqgu rlelonog6rsklego, krytycznie odnoszqc slq do dcclzJl lopinll
UtrQdu Stofecrnego.

Okregowy Zlezd PZD, dzlalajqc w imlenlu bllsko 30 tyslecy dzialkowc6w, stwlcrdza,
te pnyj€ty statut odpowlada oczeklwaniom. Zspisy rtatutu sQ zgodne z ustawe o ROD. zostaly w
nlm uJgo prawa I obowlqzkl, okre$lono struktury stowarryszenia grar zasady oryanlzacYlnG, co daj€
rodrlnnym ogrodom dzlafkowym podstawy skutecrnego i zgodnego z praw€m funkcjonowanla.
Prrydrtnodd $tatutu zort.L potwlerdzona podczas llcrnych konsuhacJl lrllt lostaly
prrrprowrdrone w calym okrlgu, a Jego zapl6y urnano ra optymtln..

Blorqc pod uwagq powyisze, Vlll OkrQSowy Zjazd PZO urn.Je, te drlafanl. orSrnu nrdroru,
odnorzlce tlQ do trybu uchwalcnla statutu oraz podrJmowanc pr6by torpedowanh JaEo r€J€strac]l

sq przeJawem nadulywanla uprawniei.
Jednakie, w rolce o uniknlqcle chaosu prawno-orgrnlzacyJnego w funkcJonowanlu

rodrlnnych ogrod6w drlalkowych, jakl moie byC skutklem dalsrych drlrlafi organu nrdroruJlccgo,
Kralowa Rada PZo uznala, !e nalely dokonaC modyflkac.ll rrpls6w statutu PzD wcdluS wskaranych
w postanowienlu Sldu Rolonowego z dnh 17m.rcr 2015r uchybl.f,

Delegaci Vlll okrq3owego ZJardu, po repornanlu slq r propozycjaml zmian, ocenlajQ

Jc poz6ywnle I rakomendujq ich pr:yJqcle przcz XraJowy ZJazd Delegatdw PZD, Jakl odbgdrie siq
w llpcu br,

Jednoczejnle vlll Okrlgowy ZJazd Delegat6w robowlq:uje repr.r.ntrnt6w okrqtu
zlalonog6rsklego, ktday bQdt ucrestnlczyd w Zjetdrie Krrjowym, do wflcz€nla slq w pracq nrd
doprocyzow!ni€m I uJednolicenl.m treCcl proJehu Statutu PZD lglosowanlem za jeto prryjectem,
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