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Prezydent Miasta Stolccznego Warszawy
Pani Hanna Glonkiewicz Waltz

Sqcl Rejonoi.vy dla rniasta stolecznego Warszarv-v

XIll

Klajowego Rejestlu Sqdowego

stycznia

w dniu 7

Wydziai Gospodar.czy
20

t5L

odm6rvil

zmiany statutu Polskiego zw,iqzku Dzialkowc6w kt6ry zostal
uchi,r'alony rv dnir-r 23 paidzicrn\ka 2014r. na Nadzwyczajnym Xl Krajowym
Zje2dzte Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkou,c6w. Referendarz sadowy bez
2adnej analizy pran,nej przepis6rv ustawy z dnia 13 grudnia 2014r. o rodzinnych
oc.rodach dzialko*ycir dokonal oceny trybr.r zwolania i przeprowadzcnia 71azdu
w oparciu o ustawQ o storvarzvszeniach podzielil Pani argurnent jako
uczestnika w postQpowaniu rcjcstrowyrl kt6ry byl zgloszony 28 listopada 2014r.
jakoby Nadzr.rycz.,yny ljazd Delegat6w PZD nie byl uprawiony do dokonyrvania
znrian stal-utu z uwagi na nieprawidiowy wybrir dclegat6'uv na zjazd.
Dlatcgo tez nic z.gadzarn siq z, z.astrze'Zeniami do statr-rtr-r Polskiego Zi,viqz_ku
Dzialkorvc6rv ponicrva2 jest on opady na intcrpelacji przepisriw ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.
W rnojej occnic r.vniesienie zastrze2ci przez Paniq do statutu Polskiego Zwi4zklr
Dzialkorvc6r.v kt6ry zostal uchwalony 23 pa2dziernika 2014r. ma podtekst
zarej estror.vania

i

polityczny. Wiern

nie od dzisiaj le

rviadze

Warszary pod

Pani

przewodnictrvcm nie s4 przyjaznc istnieniu og.od6w dzialkorvych w Warszawic
jak ich dalszcmu rozwojowi.
Polityk4 budzetow4 Miasta Stolecznego Warszaw_-v jest poz-vskiwanie gmntow
kt<irc rv obecnej chwili zajmujq ogrody dzialkowc co rviil2e siq z ich tikrvidacj4.
Dlatcgo rvidzg ,2e Pani F{anna Gronkiewicz Waltz jako Prezy'dcnt Warszawy
wystqpuje w poclw6jnej roli ,faz jako organ nadzorlr nad stowarzyszeniauri
kieruje do Sadu llejcstrotvego zastrzezcnia do statutu , a drugi raz chce przej 4i
grunty na kt6rych znajdujq siq rodzinne ogrody dzialkowe.
W zw'iqzku z. p<lly?szyttt str,vierdzaur raz, .ieszcze Zc l.ryb zrvolania T.jazdu i
chwalcr.ria na nim statutu odbyto siq zgodnie z. aft. 65 ust.2 ustawy z 13 grudnia
2013r. o rodzinnych ogrodach dziaikoulch.
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Pani Er.va Kopacz Prezes Rady Ministrotv
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