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Pani Hanna G ronkiewicz Waltz
Prezydent Miasta Warszawy

Pani Prezydent,

Niemal od poczqtku przemian ustrojowych w naszych kraju dzialkowcy sq

niepokojeni atakami, kt6rych celem lest zlikwidowanie ogrodow dzialkowych
i przejQcie za bezcen zajmowanych przez nie gruntow. Ataki te przelawiajE siq

w roinych dzialaniach, poczynajEc od szkalowania wizerunku rodzinnych
ogrod6w dziatkowych, poprzez demonizowanie roli Polskiego Zwiazku

Dzialkowcow, wreszcie w podwaianiu kon styt ucyjnoSc i zapisow ustawy
w oparciu o klorq funkcjonuje ogrodnictwo dzialkowe.

Dzisiaj to Pani podjqla wojnq z milionowq rzeszq polskich dzialkowcdw.
Zamiast wspieraa zwyklych ludzi, wywolaia pani kolejne zamieszanie wokoi
fundamenta{nych spraw zwiqzanych z funkcjonowanrem rodzinnych ogrod6w
dzialkowych. ZglaszajQc swoje uczestnictwo w postqpowaniu rejestrowym
dotyczqcym statutu Polskiego ZwiEZku Dzialkowcow, skorzystala Pani

z przyslugujqcego prawa jako organu nadzorczego nad naszym

stowarzyszeniem ogrodowym. Jednak bulwersujqce jest Pani zaangazowanie
w doszukiwaniu siq ,,naruszei" prawa w zasadach wyboru delegatow, ktorzy

uchwalili i przyjqli nowy statut PZD, zgodnie z wymogami ustawodawcy.
To Pani dzialanie odczytujemy nie tylko jako wrogoii wobec Polskiego

Zwiqzku Dzialkowcow, ale rowniez jako brak szacunku dla dzialkowcow
spoieczne wypelniajEcych mandat delegata oraz tych/ ktorzy wlqczyli siq

w proces tworzenia tego dokumentu.
Pani postawa spowodowala odmowq rejestracji zmiany statutu PZD, co

zdezorganizowalo funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych
nas:€go stowarzyszenia. Cala rzesza dzialkowcow ponownie jest zaniepokojona
iodbiera to, jako koleJny sposob na pozvskanie terenow ROD, co moie stac stq

wskutek upiywu ustawowego terminu przyjqcia statutu stowarzyszenia

ogrodowego PZD. Wstrzymanie rejestracji statutu uchwalonego w dniu

23 paZdziernika 2014r. jest tego potwierdzeniern.



Podkreilic chcemy, ie korzystajec ze swoich uprawnieri inne organy
nadzorcze nie sieBaly do takich, jak Pani, argumentow analizujQc statutv
wyodrebnionych ze struktur PZD lokalnych stowarzyszen ogrodowych.

My dzialkowcy, czionkowie zespolu wspierajqcego zarzqdy ROD

w przeprowadzeniu walnych zebrari s p ra wozda wczo-wyborczyc h apelujemy
o zaniechanie podobnych dzialan na dalszym etapie toc2qcego srq

postqpowania rejestrowego. Oczekujemy, ie nie tylko przepjsy prawa bqdQ

decydowai o Pani postawie, ale daleko idqce skutki spoleczne Pan decyzji.
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