
Rzesz6w, 3.02.2075 r.

Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent Warszawy

Prezesi i czlonkowie zarz4d6w Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych bior4cy

udzial w naradzie szkoleniowej w Rzeszowie w dniu 3 lutego 20L5 r. sktadaj4

stanowczy protest wobec podjqtych przez Pani4 Prezydent dzialari, kt6rych

konsekwencjq jest odmowa rejestracli Statutu Stowarzyszenia 0grodowego Polski

Zwiqzek Dzialkowc6w

Pani wyst4pienie odbieramy jako atak na rodzinne ogrody dzialkowe

w calym kraju i p16bg podwa2enia legalnoSci funkcjonowania organizacji

spolecznej powotanej do 2ycia przez samych dzialkowc6w w celu obrony ich

interes6w. Mo2emy siq domy6lai, 2e Pani stanowisko zostalo przygotowane na

zlecenie okre5lonych Srodowisk, kt6rym bardzo nie podoba siq nowa ustawa

o ROD zabezpieczajEca dalsze istnienie rodzinnych ogrod6w dzialkowych.

Kwestionowanie trybu wybor6w delegat6w na Nadzwyczalny Krajowy

Zjazd, kt6ry uchwalil nowy Statut PZD, nie ma 2adnego uzasadnienia prawnego.

W takim samym trybie przyjmowany byl Statut w 2006 r. i w6wczas S4d

Rejestrowy nie miai zastrzeiefi odno6nie jego rejestracji. Uwa2amy zatem, ie
podjqte dzialania majq charakter czysto polityczny.

Wszystko to wskazuje WraLnie na to, 2e po chwilowym uspol<ojeniu,

nadszedt znowu czas drQczenia dzialkowc6w. Przyl<re jest to, 2e w naszym kraju

jest tyle spraw do naprawienia, a rz4dz4cy ponownie rozpoczynajq wojnq

z ogrodami dziatkowymi i ich organizacjq.

z powazanlem
Uczestnicy narady szkoleniowej
(lista podpis6w w zal4czeniu)



Lista sygnatariuszy stanowiska do Prerydenta Miasta Warszawy w sprawie
Statutu PZD z dnia 03 luteeo 2015r.
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