
Stanowisko
Prezesa-Skarbnika ROD

z terenu wojew6dztwa iwiqtokrzyskiego
z dnia 27.01.2015r.

W sprawie rejemacji slatutu PZD

Dziefi 13.12.2013 r. rozpocz4l nowy fozdzial w historii polskich ogrod6w dzialkowych. Uchwalona
przez Sejm RP ustawa dala prawne podshwy do dalszego funkcjonowania ogrodnictwa
dzialkowego w naszyrn kaju.
Uwzglqdniajqc wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 2A12 t zabezpieczala tereny ROD i
wprowadzila rozwiqzania godz4ce interesy zamwno wladz samorzqdowych jak i blisko miliona
u2ytkownik6w dzialek.
Zgodnie z zapisami przejSciowymi tej2e ustawy Polski Zwi4nk Dzialkowcdw zobowiqzany zostal
w terminie 18 miesiqcy od j ej wejScia w iycie do uchwalenia statutu ,kt6rego zapisy zgodne bgdq
z nowo pnyjqtymi regulacjami ustawowymi.
Niemal od razu prryst4piono do prac. Przygotowany projekt poprzez powszechne konsultacle tn

calym Srodowisku ,znalazl swoje zwieiczenie w postaci uchwalenia na Nadzwyczajnym
Krajowym Zjeildzie Delegat6w dnia 23.10.2014 r. Z chwilq za6 uchwalenia zgodnie z an.65 usr .o
ROD jego zapisy winny staf sig w pelni obowiA!,ujqce ,a sama procedura rejestracji jedynie
czynnodciq formalnq.
Z tym wiqkvym zdziwieniem przyjgli5my informacjg o wydanym Postaaowieniu Referendara
Sqdowego z dnia 07.01..2015 r.,w kt6rym to odm6wiono zarejestrowania zmian sratutu PZD.
W tym samym dokumencie w spos6b jednozdaniowy bez iadnego uzasadnienia uznano z.a slusr-ne
wszystkie uwagi zgloszone do uchwaloneg,o starutu ze strony organu aadzoru -Prezydenta Miasta
Warszawy.
Oczywistym jesr , ie kaidy organ nadzorczy ma pelne prawo zgl'oszenia swoich uwag ale brak
jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia siq do nich ze strony S4du jest calkowicie
niezrozumialy. Bezkrytycznie ich przyjqcie musi w)lrolat powszechne oburzenie w calym
drodowisku dzialkowc6w.
Treiciq niniejszego Stanowiska w p€lni popieramy decyzje o zaskarieniu wydarego postanowienia

pozostajQc w nadziei,2e zosunie ono uznane za zasadne. Jest to tym bardziej logiczne ,i2 procedura
uchwalenia statutu w ramach xmego Zwipku ,rgypclnila w ca}o6ci obowiqzki ustawy i jest z niml
zgodna. Nie spm6b nie postawid sobie na koniec dw6ch pytaf.
Czy aby na pewno zaistniala sytuacja w przedniocie rejesuacji statutu jest oderwana i
niezaleina od teren6w
ROD,w vczrgolnodc i rcren6w wanaawskich?
Czy nie ma w tym r^szystkim kolejnej pr6by uwolnienia grunr6w ogrodowyeh poprzez
pozba\,rrimie organizacji prawnych podsuw funkcjonowania?
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Sunowisko Prezesa-Skarbnika ROD Srokotka w Sqdziszowie
Na naradzie,kt6ra obyla siQ27.01,2015 r. w siedzibie okrqgowego Zarzqdu Swigtoknyskiego pzl)
w Kielcach poruszonych zostalo wiele temar6w. wftod nich sprawa wanzawskich RoD ,a racze.l
propozycji jaki€ przedstawilo srowarzyszmie ,,Dekretowiec,' ..Stowarzyszenie zrreszajqce osoby
pokrzywdzone tzw dekretem Bienrta.
Aktualna propozyc:a izw, dekretorr'c6w sprowadza siq do likwidacji wszystkich RoD na tereni(
stolicy. Proponuje siq ,aby splacono wienytelnoici czlonk6w srowarzyszenia ziemiQ
warszawskich ogrod6w,bez wyplacania dzialkowcom odszkodowarl .pozostale z:d ogro<iy pzenrclt
poza granice Wanzawy .Bardzo swobodnie dysponuje sig guntami rodzinnych ogrod6w
dzialkowych w Zaden spos6b nie bior4c pod uwagq slusznie nabytych praw dzialkowc6w i pZD.
Dziaikowcy patrzq na to wszystko z ogromnym niepokojem,ale i z goryczq. po raz kolejny kto6
obraduje nad sprawami dotyczqcymi nas ,lesz niestety poza naszymi plec"rni i naszym koszrem.
Nie moina pozwoliC na to,by w Paristwie,kr6re tak dlugo walczyl,o o demokracjq i postqp cofano
siq obyczajami do czas6w , kt6re dawno minqly. Nie moina zapomnied, ie dzialkowcy rowniei
maiEprawa, chronione zapisami Konstylucji RP. 2e ich prawo wlasnoSci r6wniei powinno by(
Swigte-tak jak kaide inne. Wszystkie te zasady ,plyn4ce z ustawy zasadniczej nie mogq byi
wzglqdne i stopniowe.
Polska stolica nie moie pozostai bez ogrod6w dzialkowych . pafistwo winno wspierad i pomagac r,,

rozwoju tej jui ponad wiekowej tradycji , podobnie jah robia ro inne europejskie kaje .czynienre z
nich kany przetaBowej w posrqpowaniach roszczeniowych to cios dla tysiqcy , rodzin od lat w
dobrej wiene pielqgnujqcy dzia&i w warszawskich ROD. Wierzymy , ie ludzie , od kt6rych
zaleied bqdzie ich los bgdq o tym pamiqtaa.
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