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Stanowisko prezes6w zarzqd6w ROD z okolic Warszawy

w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD

Prezydent Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydenl!

Dzialkowcy s4 zaniepokojeni odmow4 rejestracji statutu PZD, kt6ra jest

niczym innym jak przejawem dyskryminacji i bezpardonowego d?zenia do

eksterminacji stowarzyszenia og6lnopolskiego, kt6re od wielu lat stoi na stra2y

praworz4dnoSci i rozwoju ogrodow dzialkowych w Polsce. JesteSmy

zszokowani sposobem dzialania Prezydent Warszawy, kt6ra ju2 jawnie wyraZa

swojq niechgi do Srodowiska dzialkowego i nie ukrywa swojego stanowiska. Co

dziwniejsze za stanowiskiem tym pod4zyl nieslusznie Referendarz S4dowy,

bior4c postawione przez Prezydent Gronkiewicz-Waltz zarzuty za wiarygodne i
godne uwagi. 'Iymczasem zarzuty Pani Prezydent s4 niezgodne z
rzeczywisto5ci4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat PZD byl wbrew Pani

obawom i sugestiom wybrany w sposob zgodny z prawem w oparciu o
dotychczasowy statut, tak jak nakazuje to ustawa o ROD z 13 grudnia 2013r.

Zdajemy sobie sprawg z ogromu prac wielu os6b, kt6re rzetelnie

analizowaly przepisy oraz wzigly pod uwagg wszelkie propozycje zmian,

wynikajqce z tocz1cej sig og6lnokrajowej dyskusji nad wypracowaniem jak
najlepszego Statutu. Wiemy r6wnie2, jak trudno jest przygotowai projekt, ktory
nie bgdzie m6gl by6 podwazony przez nieprzychylne ugrupowania i instytucje.

W naszej opinii odmowa rejestracji statutu PZD pokazala, j ak silny jest lobbing
przeciwko Polskiemu Zwi4zkowi Dzialkowc6w i setkom tysigcy dzialkowc6w,
kt6rz.y przynale24 do tego stowarzyszenia. Odmowa s4du wychodzi naprzeciw

oczekiwaniom wladz stolicy na czele z Prezydenl Warszawy Hannq

Gronkiewicz-Waltz jako Starost4 Grodzkim. Patrzqc na caloksztalt dzialaf
Miasta Stolecznego Warszawy trudno nie odnieSi wra2enia,2e kolejne dzialania



s? wysoce zamierzone i ukladaj4 sig zmySln4 ukladankg, kt6rej celem jest

wyrzucenie ze stolicy ogrod6w dzialkowych i dzialkowc6w. W tq historig
idealnie wpisuj4 sig problemy roszczeniowe z dekretem Bieruta na czele i

d4Zenie ponad wszystko do oddania spornych ogrod6w dzialkowych w rgce

..dekretowc6w".

Przytaczane argumenty, kt6re pozwolily lekk4 rgk4 odrzucid wniosek o

rejestracjg statutu PZD, s4 wydumane i tworzone na silg. Deklarujemy jednak,

2e w naszej walce nie poddamy sig nawet na chwilg. Bgdziemy walczy( o nasze

ogrody i nasz Zwi4zek do ostatnich sil. Zgody na tak bezpardonowe dzialania
skierowane przeciwko nam nie bylo i nie bgdzie. Dzialkowcy choi w wiEkszo6ci

emeryci i renciSci maj4 w sobie wiele samozaparcia i sil do walki o to, co dobre
i wla6ciwe. Z przykro6ci4 stwierdzamy, 2e Pani Prezydent zatracila wszelkie
poczucie tego, co jest wlaSciwe i dobre dla spolecznoSci warszawskiej. Godne
ubolewania jest to, co wyczynia Pani wzglgdem dzialkowej rzeszy tysigcy
warszawskich rodzin. Dzialkowcy odpowiednio to doceni4. Zyjemy w zgodzie z
naturq, a w przyrodzie nic przecieL nie ginie.

Uczestnicy narady prezes6w zarzqd6w Rodzinnych Ogrod6w
Dzialkowych z okolic Warszawy


