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Pani Hanna Gronkiewicz * Waltz

Prezydent Miasta Stolecznego

Warszawy

W nawiqzaniu do Postanowienia Sqdu Relestrowego dla Miasta Warszawy XI

i^Jydzral Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego z dnia 7 stycznra 2015 r o odmowiil

zarelestfowania slatutu Polskiego zwiqzku Dzialkowcow wyrazamy gigbokq dezaprc]barc

wobec stanowiska Panr Prezydent, o ktore oparl sig Referendaz SEdowy Naszynr

zdanien] trudno inaczel ttumaczyi takie stanowrsko niz zla wolq. zwfaszcza Inald(.

w pamigcr ostalnre pomysty na rozwiqzanie problemu wywlaszczenra na rnocy f)ekreiu

Bleruta Jesl to ntewqtpliwie kolejna proba rozbtcia Jednosct dzralkowcorv klor a

doprowadziC ma do likwidacJi ogrodnictwa dztalkowego w polsce

Pani Prezydent oparla swole zarzuty wobec Statutu o nieprawidlowy tryb leq,r
zwotanra. zg{asza,qc. ze Nadzwyczalny Krajowy zjazd Delegatow nre byl wlascrwre

wrybrany Nic bardzrej mylneqor Dokladnre w ten sam sposob uchwalony zostal stirrr!
w 2006 roklJ, a podoone zarzuty zostaly wowczas odc,arone przez Sad Rerestrov,,i

ustawa z dnra 13 grudnia 20'13 roku o rodzrnnych ogrodach <izralkowych nakazr:r.rr.

Polskremu Zwiqzkowr Dzialkowcow uchwalenre nowego stalutu wyraznre podkfesirra ze

nalezy to zrobrc w oparou o statut dotychczasowy polski Zwrazek Dzratkowccw rar

wszystkich szczeblach dochowal nalezy,tei starannosci by wymagania nalozone prr€z

ustawQ I statut PZD zrealizowai w pelnym zakresr€ Dzrgkr zaangazowanru wreiu

dzralaczy wszystko to udalo srg ostqgnac. a kazdy okrgg w tym nasz , lorunsk<.,

wloclawski byl wlascrwre igodnie reprezentohrany przez delegatow wybranych w scl):r,.ir.l

zgodny ze Stalutem PZt)



Biorqc wszystko po! t/zsze pod uwage trudno nte oprzec srg wrazenru ze
odmowa relestracli Slatutu pZD niewiele mrala wspdlnego z panstwem prawa r zasadanl
spoleczenstwa obwratelskiego polskr Zwiazek Dzialkowcow ztzeszalEcy tr]rtron poiskr{:n
.odzrn po raz kolsjny znalat| $ig na celownrku instylucii rorgandw panstwa ktore p16111;i.i
rozwiazae sw.je pr.bremy kosztern zwykrych. cz€sto n,ezam'znyeh ludzi Dia taxrer
polityki zgody by6 nie moze r nre bqdzre izapewnic mo2emy, ze ,zrarkowcy - lak bedzre
taka potrzeba - sq skionni swe niezadoworen,e wyrazc w sposob dosadny nre lyrko na
ptsmte. a takze na ulicach warszawv.
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