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Zielona Gora,3 marca 2015 r.

Pani

Hanna Gronkiewict- Waltz
Pr€zyd€nt Warszawy

OZ PZD w Zielonej Gdrze, solidaryzujqc siq z wypowiedziami cztonk6w pZO z catego kraju,

krytycznie odnosi siq do postanowienia, jakie w dniu 7 stycznia 2015 r. wydat sEd Rejestrowy dla

Miasta warszawy xl wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sEdowego, odmawiaiqc rejestracji

statutu PzD.

Statut PZD, przyiqty 23 paidziernika 2014 r. na Nadzwyczajnym Zje2dzie pZD, zostal przed

uchwaleniem skonsultowany w szerokim gronie dzialkowc6w, iest dokumentem przez dzialkowc6w

zaakceptowanym i oczekiwanym. Ma sluiyt dzialkowcom, a nie urzqdnikom idlatego nie zgadzamy

sie z opiniq organu nadzoruilcego, 2e nadzwyczajny krajowy Zjazd pZD nie mial uprawnied do

dokonania zmiany statutu.

Nadzwyczajny Zjazd zostat zwolany na podstawie obowiqzujqcego wdwczas statutu pZD,

kt6ry 2ostal zbadany i zarei€strowany przez KRS w 2006 roku. Obecnie ten sam KRS, przyjmujqc

bezkrytycznie uwagi Prezydent warszawy do trybu zwolania Nadzwyczajnego zjazdu pzD, odmowE

rejestracji 2aprzecza sam sobie. Fakt ten stawia w niepewno5ci jednoosobowq decyziq referendarza

KRS.

Jeste6my przekonani, ie prezydent VJarszawy wykorzysiu.je kaidy jposdb, aby odzyskot.

tereny ogrodow dzialkowych, chce w ten spos6b, nie posiadajEc innych rozwiqzad, zadosiuczynii

iqdaniom wynikajqcym ze skutk6w dekretu Bieruta.

szkoda, 2e dzieje siq to z krzywdE dra jednego miriona dziarkowc6w i przeciwko nim. szkoda

rowniei, ie referendarz KRS swojq decyzjq wpisuje sie w ten scenariusz.

Kierujemy nasze stanowisko w tej sprawie w przekonaniu, ie odwolanie KR pZD, kt6re

popieramy, znajdzie pozytywnq i oczekiwanq przez dzialkowcow odpowiedi.

Czlonkowie Okrggowego Zarzqdu
PZD vr Zielonej Gorze
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