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Przepisy ustowy o rodzinnych ogrodoch dzictkowych z dnio 13 grudnio

?Qt3 r. zobowiqToly Stoworzyszenie Ogrodowe Polski Zwiqzek Dziqlkowc6w do

podjqcia dzialah w celu dostosowanio w ciqgu 18 miesiqcy postonowiefi Statutu

tej orgonizocji do nowych regulocji ustowowych. Wielomiesigczny trud

oprocowywonio nowego Stotutu i jego szerokie konsultocje w Srodowisku

dziclkowc6w, znalazly swoje zwiqczenie w Nadzwyczajnym Krojowym Zie2dzie

Delegotdw PZD, kt6ry w dniu 28.1O.2Ot4 r. jednomySlnie przyjd Statut.

Wszystko odbylo siq zgodnie z przepisami nowej ustowy, cle ju2 miesiqc

p62niej Poni joko Prezydenl Miosta Worszowy i ustawowy orgon nodzorujqcy

PZD, wskozolo no szereg wqtpliwoSci w zakresie rejestrocji Stotutu w KRS.

Szkodo, 2e Pani Prezydent nie skupilo cotej swojej uwogi na propozycjoch

uregufowonio roszczeh do guntdw worszowskich ogrod6w, kt6re przygotowolo

Stoworzyszenie "Dekretowiec". W tym przypodku stonowcze stsnowisko

wlodarzo stolicy bytoby jok nojbordziej wskozone. Niestety, dbolo66 o interesy

dziotkowcdw, przejowilo siq w podwo2eniu prowidlowoSci trybu uchwolenio nowego

Stotutu PZD. Rzekome wody dostrze2one przy zwolywoniu Nodzwyczajnego

Krojowego Zjazdu PZD i wyborze delegal6w no ten Zjazd, sqpo prosu wydumcne

i oderwone od rzecrywisto(ci. Wystorczylo odnieS6 siq do roku 2006, kiedy to

Sqd Rejestrowy dokonol rejestrocji Stotutu PZD, uchwolonego w onologiczny

spos6b, jok miolo to miejsce w roku ubiegfym. Argumentocjo Poni Prezydent

zostclo podtrzymono przez referendorzo sqdowego, kt6ry odm6wil rejestrocji

Stotutu PZD.



W ten spos6b pod pozorem przestrzegonia przepisriw prowo, zostalo

wszczqta kolejnc komponio przeciwko dziolkowcom i stoworzyszeniu

ogrodowemu PZD. Nie udclo sig zniszczyl dzialkowc6w i ogrody w 2013 i zol4

roku, to pr6buje sig zdezorgonizowoi nosze stoworzyszenie , kwestionujqc

stotutowe procedury. Podone w postonowieniu referendarzo sqdowego

sformulowonio uzosodniojqce odmowg rejestrocji stqtutu, zmierzoje do

stworzenio sytyocji, w ktr5rej Polski zwiqzek Dzialkowcdw zostonie 6ez

wewnqtrznych przepis6w regulujccych zosody jego funkcjonowoniq. stqd ju2

tylko jeden krok do stwierdzenio: c6i to za organizacjo, ktdro nie mo wlosnego

statutu i no jckiej podstowie roici sobie prowo do zarzqdzania ogrodomi

dziolkowymi.

Stonowczo 2qdamy zmiony podej3cio Pani pre4dent do rodzinnych

ogrod6w dzictkowych. Najwy2szy czos, oby wladze w noszym krcju spojrzoly no

ogrody dziotkowe nie przez pryzmot cennych grunt6w, lecz roli, jckie spelniojq

one dfo 2ycio spolecznojci lokolnych. stowarzyszenie ogrodowe polski zwiqzek

Dziolkowc6w nie jest wrogiem dlo rzqdzqcych, ole orgonizocje spolecznq

dziolojqcq dfo dobro nie tylko swoich czronk6w, ale calego spoleczelstwo. Tokiej

orgonizocji nalezy sig szocunek i powo2ne troktowonie.

Z wyrazami powc2onic
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