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Prerydent Miasta WarszawY

Wyrazarnygtqbokieoburzeniewzwi4zkuzPan\wyst4pieniempoddajqcym
rv w4tpliivo5i piu*iaio*oSc uchwalenia Statutu Polskiego Zvtiqzku,Dzialkowcorv'

NowaustawaoRoDzobowt4za|aStowarzyszenieogrodowePolskiegoZwi4zktt
I)zialkowcow oo uctiwateniu sru,u,u, w pelni zgodnego z regulaciami zawartymi w ustawie'

WielemiesiEcyciqzkiejpracyzajqloop.u.o."uni"iskonsultowaniewSrodowisku
dzialkowcow'prz"piiO* no*.go Staiutu. Wystarczylo jedno Pani wyst4pienie i cala praca

poszla na mame. Zastanawiaiqce jest, dlaczego nit 
'ujetu 

siE Pani zbadaniem legalnoSci

rvyst4pienia Stowarzyszenia ,,n.trlto*iec", proponuj4cego absurdalne. rozwi4zanie kwestii

roszczei do gruntorv warsiawskich og.od6w dzialkowych. Przecie2 sprawa dotyczy

ogrod6w le2qcych na terenie miasta stoiicznego, kt6rego jest Pani Prezydenten' CzryZby

riigci" stanowiska lv tej sprawie okazalo siq zhyt trudne ?

Kolejnyabsurdropostanowienieuydaneprzezreferendarzasqdowego,bazuj4cena
pani zaslrzeteniach. W p'"frr,",i" prawa przed ogloszeniem tak istotnej. decyzji nale2alobl'

rvysluchai zdan wszysikich stron postgpowania. Odmowq rejestracji Statutu naszego

Stowarzyszeniu ,,*-amy za atak na dzialkowc6w i ogrody dziaikowe, bo przecieZ

w analogicznym trybie uchwalany byl Statut w 2006 roku, JeZe1i tak ma wygl4dai nadzor

nad Stowarzyszeniem ogrodowym PZD sprawow any przez Paniq Prezydent, to naprawde

jest siq czego obawia6'
Uwazamy, ze ta sprawa stanowi pocz4tek kole.inej wojny z ogrodami dzialkowymi

i dzialkowcam i. Znow uja*,nila siq chqd Lawiadnigcia gruntami ogrod6w dzialkowych' ktora

na chrvilg przycichla po uchwaleniu nowej ustawy o ROO. Lnaleziono sposob' aby pozbawic

dzialkowcow ich wtasnej organizacji, poniewaZ nie mo2e istniec stowarzyszenie bez statutu'

Na zakoriczeni. piug;.*y Pani4 poinfonn owac' 2e r6wnie2 z tymi problemami sobie

poradzimy, jezeli zajdzii"taka iotrzebl to takze na ulicach Warszawy. Szkoda tyLko' 2e

zno*' musimy walczyi, bo nasze paistwo nie daje nam spokoju'

Rzeszow, 2.02.2015 r.

Z .vqyrazarni PowaZanta
Uczestnicy naradY szkoleniowei
/ lista podPis6w w zalqczeniu I

Do rviadomo6ci:
Marszalek Se.imu RP

l)rezes Rady Ministr6w RP

Krajowa Rada PZD



l.,ista sygnatariuszy stanowiska do Prezydenta llliasta Warsza*1
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Lista sygnatariuszy stanowiska do Prezydenta Miasta \lVarszawy
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