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STANOWISKO
Kolegium Prezes6w Zarzqd6w Rodzinnych ogrod6w Dzialkowych

z rejonow Kqdzierzyna-Koila iGlubczyc uczestniczEcych w naradzie

w dniu 4 lutego 2015 r.

w sprawie rejestracji statutu Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w

My, prezesi Zarzqd6w Rodzinnych ogrod6w f,zialkowych, reprezentujqcy ok.10 tys. rodzin

dziatkowych z rejon6w Kqdzierzyna-Koila iGlubczyc, wyrazamy wielkie oburzenie na przedlu2ajqcq

siq sqdowq procedurq rejestrac.ji statutu stowarzyszenia ogrodowego Polski ZwiEzek Dziatkowc6w,

Projekt statutu PZD byl skonsultowany ze wszystkimi strukturami Zwiqzku i przedstawiony do

powszechnej konsultacji z dzialkowcami. W ten spos6b doskonalona treii projektu statutu PZD

zaowocowala jego nowoczesnoiciq, udoskonaleniem struktur organizacyjnych Zwiqzku i sposobu

zarzEdzania tak duZa organizacjq oraz petnA zgodnoiciE z ustawq z dnia !3.L2.20!3 r. o rodzinnych

ogrodach dziaikowych i prawem powszechnie obowiqzujEcym, w tym szczegolnie z ustawq Prawo

o stowarzyszeniach. Nasze oczekiwanie na nowy statut PZD zostaly spelnione w dniu 23.10.2014 r.

przez Xl Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatow PZD, kt6ry niemaljednoglosnie uchwalil nowy statut

stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Zwiqzku Dziafkowcdw. Wyra2amy nasze uznanie ikierujemy
slowa podziqkowania do wszystkich, kt6rzy wykonali olbrzymiq pracq, aby w ciqgu dziewiqciu

miesiqcy od wejscia w zycie nowej ustawy o ROD nasz Zwiqzek m6gl miec nowy statut.

Z wielkim niepokojem i zaskoczeniem przyjqlismy wiadomo5i o Postanowieniu Sqdu z dnia

07.01,2015 r, wydanym przez Referendarza SEdowego odmawia.jEcego zarejestrowania zmiany

statutu PZD z dnia 23.10. 2014 r. Podstawq odmovyy stanowily zastrzeienia zgtoszone przez organ

sprawujqcy nad26r nad naszym stowarzyszenibm - Prezydent m. st, Warszawy, kt6ra
zakwestionowata przede wszystkim uprawnienia Xl Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegat6w
PZD do uchwalenia statutu. Krajowa Rada PZD pisemnie ustosunkowala siq do wszystkich zaslrzeZei
zgloszonych przez Prezydent m.st. Warszawy, ale pozostaly one nadal utrzymane. Wynika z niego, ie
Nadzwyczajny Zjazd Delegat6w byf zwoiany iprzeprowadzony zgodnie z dotychczasowym statutem
PZD, ktory byl uchwalony w 2006 r. w doktadnie takim samym trybie jak nowy statut pZD, a

nastqpnie zbadany izarejestrowany przez sqd rejestrowy. Pytanie retoryczne: czy takie dzialanie
Referendarza Sqdowego bqdzie zwiqkszalo zaufanie dziatkowc6w iich Zwiqzku do rozstrzygniqi
organ6rv sqdowych? Uwaiamy, ie dziatania CrezydJnt m. st. Warszawy stawiajq jq w jednym szeregu
z osobami iorganamiwladzy 162nych szczebli, kt6re inajq na celu likwidacjq ogrod6w dziatkowych.
WychodzE one naprzeciw oczekiwaniom i dEzeniom stowarzyszenia ,,Dekretowiec,, oraz tworzq
sprzyjajace warunki dla zaistnienia nowej, ukrytej formy nacjonalizacji dwudziestego pierwszego
wieku, polegajqcej na zaspokojeniu w,,naturze" roszczef bylych wta6cicieli nieruchomo6ci iich
spadkobierc6w kosztem wyrugowania z zajmowanych grunt6w dzialkowc6w irodzinnych ogrod6w
dziatkowych bez nale2nego odszkodowania. Podobna sytuacja ma miejsce w innych miastach.
Pytanie retoryczne: czy dzialanie Prezydent m. st. warszawy pozostaje w zgodzie z KonstytuciE Rp

iustawq o rodzinnych ogrodach dzialkowych?



Udzielamy petnego poparcia dla stanowiska Kra.lowej Rady PZD z dnia 15.01.2015 r. w sprawie

re.iestracji statutu PZD i dzialad podjetych w tej sprawie.

Oczekujemy, ie Sqd pierwszej instancji uwzglqdni argumenty podniesione w zloionej skardze

pr?ez KR PZD izmieni Postanowienie Referendarza SEdowego dokonujqc rejestracji zmiany statutu

PZD.

Nasze stanowisko kieruiemv do:

1. Prezydent m. st. Warszawy.

2.Prezesa Sqdu Rejonowego dla m. st. Warszawy - Xlll Wydzial Gospodarczy KRS.

( 3.Prezesa Polskieeo Zwiazku Dziatkowcow.

4,Prezes Okregowego ZarzEdu Opolskiego PZD w Opolu.
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