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'Iarz4da i Komisji Rcwizyjncj Rodzinnego Ogrodu Dzielkowcgo STAR w Strrachowicech

w sprawie rcjestracji statutu PZD

Ostatnie lata byly bardzo niespokojrrc dla dzialkowc6w polskich z powodu daialania
najwyzszych organ6w s4downiczych - Sqd Najwyrszy i Trybunal Konstytucyjny z-akwestionowab
nie rylko usrawq o ROD ale takze sam hkr istnienia ogrodow dzialkowych.

Ody w dniu l3 grudnia 2013r Parlament RP ostatecznie uchwalil nowq ustawj o rodzinnl'ih
ogrodach &ia*kowych odetchngtiimy z ulg4. Niestety nasza radoSi trwala bardzo krotko, bo.;cszcz.'
prz-ed rozpocz4ciem dzialania nowej ustawy nastgpne organy Pairstwa rozpoczgly brtalig z

dzialkowcami. Tym razem byl to Naczelny Sqd Administracyjny i nadzor budowlany w sprawie
altan dzialkowych oraz Rzmznik Praw Obywatelskich w sprawie nowej ustawy o ROD Sledzac
przebieg prac Sejmowych nad zmianami w prawie budowlanym mamy nadziejg, ze spra*a altan
zostanie z:koiiczona szybko i pomy6lnie dla dzialkowcow.

Niestety nave nadzieje na spokoj zostaly rozwiane przez informacjg o odmowie :nrejcstr owaniii
nowego statutu ?ZD prz.ez S4d Rejonowy dla M. ST Warszawy Wydzial Gospodarczy KRS. na

podstawie zastrze2en zgloszonych przez organ nadzoru Prezydenta Warszawy. Crlownym
zastrzeitsniem jest uprawnienie N adzwyczalnego Zjazdu Delegatow PZD do uchwalenia slatuttl
Krajowa Rada wystgpujqc o rejeslracjg nowego statulu op;erala sig na statucie jeszcze

obowi4z-ujqcym a zarejestrowanym w 2006r przez tcn sam org&n i w takim samym trybie

Chociau $143 tego stalutu mowi 
", 

Do zwyczejnego Krejow 4o Ziaizdu Deleget6w naleiy :

punkt 2 ) uchwelenie statutu PZD lub jego zmian" to $144 ust 2 brzmr: .Nadzwyczejny
Krejowy Zjazd Delegrt6w moir byd zwolywrny w keidym czrsic do rozprtrzcnir spriw
naleiqcych do kompetcncji zwyczrjoego Krejowcgo Zjezdu Dclcget6w". Jak z tego wtdac
Nadzwyczajny Kralowy Zjazd mial umocowanie prawne do odbycia sig i zat**ierdzenia noweqo
ststulu.

Dziaiania podjEte w tej sprawie naszym zdaniem s4 spowodowane chgci4 likwidacji w ten sposoir

organizacji dzialkowej. bo jak nie ma statutu to mo2na j4 rozwiqza6. Dlatego w imieniu wlasnvm r

wszystkich dzialkowcow mamy wielkq nadziejg, 2e prowadzone dzialania s4 spowodowane
nieznajomoSciq prawa przez Referendarza S4dowego a nie s4 dzialaniem celowlm i zloSliwvm

Nawiasern mowiqc ciekawi jesteSmy, kl6ra na$gpna instytucja pairstwowa wywola now4 bataliq z

dzia,lkowcami. Analizujqc dotychczasowe dzialania i l.istg najwyzszych instytucji, po?.ostal_v- .lu./
tylko organy bezpieczenstwa pa stwa i uznanie dzialkowcow polskich wrogami narodowymr r

agentami obcych pairstw ho przeciei PZD nalery do Migdzynarodowej prganizacj i Ogrndo*'
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