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Prezydent Miasta Stolecznego warszawy
Pani Hanna Gro nkiewicz- Wal tz

Szanowna pani prez_ydcnt,

'osran.wicnicm 
t dnia.-7 stycznia 20 r5 r. s4cr l{e.ionowy dril rniasta st()lcczncgoWarszawy X Ill Wydzial Gospodarczy f<*i"*.g,, 

-ffq;osrru 
Sqdowcgo oclrn<irvilzarejestrowania zmiany statutu porskiego 'zwti*' 

,zialkowc6w uchwaronogow dniu 23 paldziemika 20.\4 ,.. pyr", t toOr*y.ru;ny XI Krajowy Zjazd DclcgarriwPZD wskazui4c, ze ten?-e Zjazd.nic byl rp*,""'""y i" dokonywania z-miany stalutuz uwagi na nieprawidtorvy wyb6r dclesat6rv.
Z uzasadnienia ,rgo pur,*u*i"nia wynika. zc relerendarz s4dowy w.ydaldecyzjg w oparciu o ustawQ prawo o s&)warzyszon,ach pomijaj4c przcpisszczeg<ikrwy - atr'65 usr.2 ustawy z dnia 13 guttnia io t : r. o r.dzinnych ogrodachdzialkowyoh onz Tastr',eienia do statutu lzn;uti* t,aui zgiosila.iako uczesrnikw postppowani u rejestrorvym.
l)rezydium 0krggowego zarz4du warmirlsko-Mazurskiogo r)ZI) w olsztynic

^ie 
z.gadz.a sip z. zastrzeaeniami do statutu ?Z,l), p<tniewai,. cl.k.nu.iqc _icgo .ceny niowzrgto pod uwagg art. 65 

,us1. 
2 uslawy z dnia 13 -erudnia 2013 r. o rorizinnychogrodach dzialkowych, k16ra jest potlstarv4 f.int"luno*onlu stuwarzyszeriogrodowych Skrwarzyszenie ogrodowe jest szczegdlnym rodzajem sl0rvarzyszeria.

F unkc.ionuje oczywi$cic na po.slawie ustawy lrraw.o u ,urruo.ryrr*niach tylko. 2ew odnie'sieniu do stowarz-yszcri ogrodowych szcz.cgory' reguluie ustawa o rodzinnvchogrodach dzialkowych. Dlatego tez rozpatrujQc t*".ti" .Ltrtu ,r; ;;;;;;go w oparciu o obic ustawy.
Czy naprawdp chce pani. przejSi do historii jako tcn prezydenl Warszawy, kt6r"vzniszczyl rodzinne ogro<iy dzialkowe w stolicyz Niesi.it 

"o 
," wygr4da. Nic i.ra siqoprzec wra2eniu' ze pani rlziarania zmierz.aiq do wyk.rzystanla teren6w ogr.d<i*,dzialkowych, .iako rekompensaty dla spadkobicrc6w rvrascicieri nieruchonrosciwywlaszczonych dckrctem fJieruta. Dlaczego tnrrt"* dzialkowc<iw chce pani

;?'lTt 
^T::f 

n' 

rfl:|;irodktiw 
pi en isznych i wc, r nych zasob6w n icrucho' osci

wspomnianym dekrctem? 
a na zaspokoienic roszczeii os6b pokrzywdz<lnych



N ie da siq rozrvijai miasta niszcz4c po drodzc mieszkaircriw. l)zialkou'cy to

mieszkafrcy Warszawy i I'ani wyborcy. Apclujcmy o wsp6lpracp, bo tak.lak rnorvi

mqdre polskie przryslowie: Zgada buduje, niezgoda rulnuje. I)r.ialkowcy bior4 czynny-

udz.ial w roirwoju miasta. Dlaczego chcc I'ani doprowadzi6 do zniknipcia ogrodtiw

dzialkowyoh z krajobrazu Warszawy'? Nic dobrego z tego nic rvyniknic. Nic godzttny

si(i na to, aby Warszawa stala siE.icdnq z nielicznych stolic europejskich bez ogrod6w

dzialkowych.

Prezydium Okrggowego Z,arz,qdt Warrnirisko-Mazurskiego PZD rv Olszlynie

w pelni popiera decyzjE Krajowej Rady PZD o skierowaniu skargi na Poslanowicnic

Ref'erendarza S4dowego.

W imieniu Prezydium Okrggowego T.arzqr1:tr

Warmiirsko-Mazurskiego P7.D w Olsztynie

l)o wiadomo(ci:
l. Pani F.wa Kopacz. Prezes ltady Ministr6w


