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Plock" dnia 04 lutego 2015 r.

Szanowna Pani
Hanna Gronkiewicz - WalE
I'rerydenl
Miasta Stolecznego
Warszar+y

Stanowisko Zarz4du ROD nGoidzik, w plocku
w sprowie odmaury zatwierdzenia statutu pZD

Rodzinnego ogrodu Dzialkowego ,,Go2dzik" w plocku stanowczo sprzeciwia
srq odmo*1 zatwierdzenia statutu pZD i argumentdw pani prerydent W*r*;y. N;;;,
zdaniem. dziatania re ukazuie faktycznie wjakim zyjemy kraju, w kr,5ry- p;;'."rp;;;.
siq wybi6rczo lub jak siq komu podoba. D;iwi nas fak! ze w tym precedensie uczestniczy
Pani jako Prezydent Miasta warszaw-v. Dlaczego? poniewaz chce'pani *,*,p"Ju *p+l-"e
na decyzje miliona dzialkowc6w w caiym kraju. chocia2 jest pani rylko, a moze 

",.a2'.
Prezydentem warsz:wy, na kt6r-vm 2erejesrowane jest stowarz.vszenia ogrodowe. pani
;earzuty, kt6re sprytnie wykorirystal i podal do wiadomosci neferendarz SSd;ry, Aoty".a"
Icgalnodci wyboru delegat6w oraz nieodpowiedniego trybu zwolania i uchwaierri" stutututo.jawna dyskryminacja, to dzialanie przeciw dziaikowcom. to robrenie sobie zart6w
z legalnoSci Rodzimych Ogrod6w Dzialkowych.

Przypominamy, 2e wczeiniejszv statut zostal uchwalony w 2005 roku. po podobnych
zzr )rach stwierdzono jednak, ze Krajowy zjazd yzD byl zwoiany prawidlowo i il;;do uchwalenia statutu' a po jego zaMerdzeniu obowiq.z)vat prawie do chwiri oi""n"]. lri.inaczej. jak w tym sam].rn rrybie zwolano Krajowy 7_jaz.A w pa2dziemiku 2014 roku, a pani
nagle zacz4la podwa;a6 tryb z 201.4 roku. To jest cilowe dzialania ;r4;";"
zarejestrowanie statuhr, tro do sierpnia jego b,uk spowoduic. ze pzD przestanie istniei, a iir
lkolzfsla wredy z latwego k45ka pneigiia gmntOw. Czy o to pani .i,odrif Czy "i;';i ;,Pani odpowiedzialno{ci za te haniebne dziilanie? co 'pani 

powre wowczas ro&inom wPolsce. kt6rzy traktuiq swoje dzialki jako odskocznie od co&iennodci. Ten teren a ,.";; *urlop. bo synracja finansowa niejest wystarezai4ca jak pani. Rozumiemy, ze pani oastocmia

llll;,Y'i]111,ry]:f]:-*'o. a taku_e odpoczynlk poza granicami polsil. ale ni. GJyl""rrezyoentem warszawv.

-- Wracajqc do rneritum.... pani ?rezydent. Dzigki ustawie ponieSli3my ogromne koszty.Kuiiy z*z4d ogrodu musial zorganizowat zebrania dotycz4ce wyodrgbnienia. w krajowejskali wydaliSmy ponad 6 mln zlotych. Ale jak tzeba_ to 
-t,,.bu- 

Trz.eba bylo ;;;y;statut.. .. to stworzylidmy. Uchw^a-lii...- u-chwaliliimy. Czym siq rOznia prawniiy i f**o-,,2006rokuod_tyclrw-201+czy20l5.roku?Dlaczegowtedyuznanolegainodi;tyfrZi*.ai,u
dzid nie....? Czy2by Pani w ten spos6b podwaZala fon:rpetencje prawnik6 w pZD?

Pani Prezydent lll Jako organ nadzoru moLe pani by6 sprzynierzericem rtzialkowc6w
i gwarantujemy, Ze my to nagrodzimy. Ale proszE pamigta6, zc osoby dzialaiqce przeciwko
naszym ogrodom tez rczliezao,yll! | pani4 tez railiczymylll Ale najpierJ'r;Jk;;;
Warszawg, a Lr6zniej rozliczymy si€.... przy wyboractr. Zrpyt*ny paniq w6wczas: I kt<rwygral wojng?

W^ty**{ Pani4 do wspotpracy. do nowej wsp6lpracy. Bo ta do
Lrfem sworch pomyslow i swoich rzqd6w w wiadomym celu. ( Jest


