ROD HUTNIK
Ostrowiec Swigtokrryski

Stanowisko ROD Ilutnik w obronie statutu PZD
Czlonkowie ROD Hutnik stanowczo 24daj4 zarejestrowania znrian nowego statutu
PZD oraz dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru S4dowego (KRS) o zmianie statutu.
Po 13 grudnia 2013 r. dzialkowcy cieszyli sig, z ustawy uchwalonej przez Sejm RP,
kt6ra dawala dalsze normalne funkcjonowanie ogrod6w w Polsce. Wyrok z roku 2012
Trybunalu Konstytucyjnego godzil interesy wladz samorz4dowych oraz dzialkowc6w.
Wsrystkie prawne procedury ze strony PZD zostaly spelnione.
Nasz ogr6d jest wstn45nigty postanowieniem Referendarza Sqdowego z dnia
07.01.2015 r., kt6ry odmriwil zarejestrowlnit zmian statutu PZD oraz wpisu do (KRS).
Pytamy, organ nadzorczy Prezydenta iVliasta Warszawy- dlaczego rani
dzialkowcSw w calej Polsce?, dlaczego t|k zalei"v niekt6rym na gruntach ogrod6w
dzialkowych?. To knidy wie, dlacz€go !. Znaleili siq tacy co zwgszyli du24 kasg. Niestety
bardzo nam przykro,2e pieniqdze i bogacenie sig robiq z ludzi hieny. Nikt nie zwrBcB
uwagi ne milion dzialkowc6w, kt6rzy od pokolei odpoczywaj4 na dzialkach. Najlepiej
zniszcryi, zdeptai zwi4zek, nie rejesrowad w KRS i zapomnied ,2e kiedy6 istnial.
Dzialkowcy sq oburzenie artykulem z dnia 21 stycznia 2015 r,. jaki sig ukazal w
gazecie wyborczej, Pana Redaktora Marka Wiclko. Pytamy, jaki Pan R.edaktor ma cel
obnucad blotem dzialkowc6w?, Napisal pan, i.e z 4,8 tyi ogrod6w dzialkowych tylko 238
ogrod6w wyszlo ze struktur PZI). A dlaczego si9 wyodrgbnili? A dlatego. ie s4 to brdzo
duie ogrody, Osoby zarz4dzaj4ce, obliczyli ile bgdzie moina zyska{ i zarobid po
odl4czeniu sig od PZD.
My dzialkowcy Ogrodu Hutnik w Ostrowcu Swigtokrzyskirn stanowczo
protestujemy pneciwko postrnowieniu Referendarza S4dowego. Bgdziemy walczyd o
swoje dzialki. To nasz maly azyl, odpocrynek i relaks - oraz zielone pluca dla
zagQszczonego miasta. Nie wszystkich sta6 na wakacje, wczasy. Te kilka m2 ,, szczegdlnie
w okresie letnim to wczasy pod grusz4. Obecnie w naszym ogrodzie, jest duio mlodych
rodzin z malymi dzieimi, kt6re ka2d4 woln4 chwile spgdzaj4 na dzialkach, szczeg6lnie
dzialkowc6w mieszkaj4cych w bokowiskach,
Precz z bezpodstawnymi oskar2eniami.! precz z wladzq samorz4dowa kt6ra za
wszelk4 ceng chce zniszczyi Stowarzyszenie PZD!

Zarz4d ,Dzialkowcy
ROD HUTNIK w Oslrgxcu S*..
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