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Plle, dnla zo stycznia 2015r,
Zenon wr6blowskl
r RodrlnneSo Ogrodu

Ozlalkowrgo lm. Jordana
w Chodzicty

Srrnowna Ponl

H!nn. €ronkl.wlct - Wrltz
Prcrydant Mlast. stol.ctn.So W.rseawy
Szanowna Panl

Pr.zydrnt,

Jcstem dzlrfkowccm w Rodzlnnym Ogrodzle Dzlstkowym w Chodzlcty, Drlalkowcy wybrall
mnle w sklad zarz1du ogrodu, a Jego czlonkowlc powolall mnle na funkcje Prezesa ogrodu.
Postanowlfem przyblltyc Panl swola osobe, gdyt Jako Prezes ogrodu zarzqdzaJqcy o3rodem w
kt6rym dzlalkl posladale 163 rodzlny dzlaikow. ni€ potraflq zrozumleC Intancjl orSanu
nrdzoru, kt6ry w swolm plSmle do Sadu ReJonowcao dla m, st. Werszrlrry zgloslf
bazzasadnc z.strzGlcnlt do gtqtutu PZD uchwalonogo przcz Nadzwyczrjnv Zjrzd Dil.g.t6w
w dnlu 23 peldzlernlke 2013 roku.
W wynlku tych zastrz€teA Starssy Referendarz Sqdowy wydaf postanowlenle odmawlahc
jcto r€rrstr.cJl.
Nl€ zSaduam siq z tyml zarzutaml organu nadzoru, bo sQ to zarzuty powlelone e 2006 roku.
W6wqls zwofany ZJazd I wyb6r delegat6w na ten Zjazd nle stanowll przeszkody w rejestracji
przer KRS statutu PZD po uchwelenlu ustswy o ROO w 2005 roku.
Brak statutu nle pozwala w spos6b prawldlowy ztrzqdzad ogrod€m, w kt6rym dzlaikowcy
precujl I vvypoczywaJQ, To zerzld o3rodu zobowllzany Jast 2arzQdzac ogrodem zgodnle z
ustawe o ROD oraz statutem PZD, dbrC o funkc.lonowanlc Intrastruktury ogrodu I zalatwlae
wszystkle sprawy dzlalkowc6w, ZarrQd:anle ogrodem wymag. wsp6lpracy z r62nymi
Instytucjaml. Ogr6d dzlafkowy to tywy organlzm. Dlr organu nadzoru to mato znaczqce
sprawy, ele dla nas dzialaczy spolecznych uporrqdkowant prawoJest bardzo walne.
W moje,l ocenlo odmowa rejestracjl Statutu spowodowana JGst gl6wnle z powodu
zastn e2ed otganu nadzoru.
Te bardzo n lcodpowledzlalne dzlalanla flrmowal organ nadzoru c2yll p6ni prezydent m. st.
Warszawy.
Mam nodzleiq, tG zalalenle zlolone przez zwlerck na wydane postenowlenie doprowadzi do
z.rejestrowanla statutu Stowarzyszenla ogrodowcgo polsklego zwlqzku Dzlatkowc6w. Na
t.kq decy:Je czekljt dzlalkowcy.
Z

Do wladomodcl:
- Prcmler Rzqdu RP Panl Ewr Kopacr,
- Prot€s PZD w Warszawt€.
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