
List

Okrggowego Zarzqdt PZD w Szczecinie

z dnia 16.12.2014 roku
do Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Profesor

Na adres Rzecznika Praw Obywatelskioh, kierowane sq poprzez biuro naszego

Okrggowego Zarz4du PZD listy w sprawie w4tpliwodci zgloszonych do Ministra

Infrastruktury i Rozrvoju a dotyczqce kwestii maj4tkowych stowarzy szenia PZD,

swobody decydowania przez dzialkowc6w o powierzeniu ogrodu a tak2e moZliwoSci

przejmowania ogrodu przez stowarzyszenie powstale samorodnie przed wej5ciem w

Zycie ustawy o ROD w 2014 roku.

Zawilodci prawne, co, do kt6rych ma Pani wqtpliwo6ci sq do zanegowania,

poniewa2 zgodnie z rzeczywistoSci4 to ogrody, kt6re podjgly decyzjg o wylqczeniu sig

ze struktur PZD, po zarejestrowaniu prze.imuj4 ogr6d z calym dobrodzie.istwem

inwentarza i praw. O co wigc tutaj toczy siq sp6r?.

Swoboda decyzji wyboru stowarzyszenia jest przestrzegana na co dzieh, -iezeli

tylko zebranie wszystkich dzialkowc6w jest przeprowadzone na warunkach ustawy o

ROD. Jezeli natomiast naruszono prawo, jako Okrggowy Zarz4d, zglaszamy

zastrzelenia do Sqdu Rejestrowego w imig interesu dzialkowc6w. Przecie2 to ich

prawa sq przekaz)'wane nowemu stowarzyszeniu. A co w przypadku manipulacji?.

Sprawa tych tzw. Stowarzyszeri, czgsto nadmiemie naglaSniana i przedstawiana

we wla5ciwy sposob te2 wymaga odpowiedniej uwagi. W naszym Okrggu mamy trzy
takie stowarzyszenia, kt6re fakfycznie nie mogly przejqd ogrod6w, gdy| nie bylo

takiej woli ze strony dzialkowc6w. To, 2e grupka ludzi a by"wa czgsto i tak, Ze

czlonkowie bylego Zarz4dt pr6buj4 przej4i ogr6d lub grupka bylych dzialaczy, by

,,wyzwolii sig spod kontroli PZD", nie daje tytulu prawnego do przejgcia ogrodu, gdy

dzialkowcy ich nie aprobuj4.

Rozwiqzanie ustawowe jest, wigc poprawne, bo decydentem czynj

dzialkowc6w.

Skargi pisane do S4du Najwy2szego lub Rzecznika praw Obywatelskich, Sejmu

a takZe wielu innych instytucj i nie zawsze poparte s4 dowodami a najczgsciej

zlo(liwoicia.



Sllobodnc przckazyr"-anic ogr.odri.lv taliim storvarzyszeni<lm rvprow,adzilobl.
jedynie rv ogrodzie chaos i podzielenie dzialkoivc<ir.v.

Aby u,vluszczy6 racje za i przecirv. dobrze byloby spotkad sig z. dzia\kowcami z

PZD i*yslLrchai r6rvnie2 ich racji w tcj krvestii. a takie zb-vwanie sztampowymi
listarni, .jaki otfzytnal iSuty nie uspoka.ja drociorviska dzialkorvc6rv.
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