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STANOWISKO

Okrpgowego Zarzqdu PZD w Poznaniu
z dnia 16 marca 2015r. w sprawie statutu PZD

okrqgowy zarzqd Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w Poznaniu z glqbokim niepokojem odbiera
postanowienie Referendarza Sadu Rejonowego dla Miasta stoleczneSo warszawy,

z 7 stycznia 2015r. odmawiajEce rejestracji statutu PZD uchwalonego w dniu 23 paidziernika

2O14r. przez Nadzwyczajny Zjazd Delegat6w Zwiazku

ustawa o rodzinnych ogrodach dziatkowych z 13 grudnia 2013r. znaczqco zmienila

rzeczywisto(c polskiego ogrodnictwa dzialkowego. Dziafkowcy otrzymali szereg nowych

uprawnien, w tym w sprawie stanowienia czy chcq naleiei do stowarzyszenia ogrodowego i

jakie stowarzyszenie ogrodowe wybierajq do kierowania ich ogrodem. Ustawa te2 slusznie

przeksztalciia PZD w stowarzyszenie ogrodowe, co pozwolilo zapewniC ciqgtoSi zarzqdzania

w ogrodach iuniknqi groiby rozbicia dotychczasowych struktur zarzadzajacych ogrodami

Ustalono tei termin 18 miesiqcy na uchwalenie statutu PZD zgodnego z zapisami ustawy o

rod i prawa o stowarzyszen iach. Polski Zwiqzek Dzialkowc6w uczynii wszystko, co w jego

mocy, by jak najszybciej podolai temu zadaniu. Zgodnie z zapisami obowiEzujqcego statutu
PZD zwoiano wiqc Nadzwyczajny Tjazd Delegat6w, kt6ry jui po l'0 miesiEcach od wej6cia w

iycie ustawy, tj. w dniu 23 paidziernika 2014r. uchwalil skonsultowany i powszechnie

zaakceptowany przez wiekszoSi dzialkowcow nowy statut stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Okrqgowy Zarzqd PZD z przykrodciq stwierdza, ie odmowa rejestracji statutu, zostala

spowodowana zgloszeniem przez organ nadzoru - Prezydenta m. stotecznego Warszawy

zastrzeienia odmawiajqcego prawa uchwalenia statutu Nadzwycza.lnemu Ziazdowi PZD. Nie

spos6b podzielii takiego stwierdzenia. Ustawa o rod nie zniosfa zapis6w obowiEzujacego
statutu uprawniaiAcego Zwiqzek do dzialania w trybie nadzwyczajnym. Wiadnie taki tryb byl
pomocny przy uchwalaniu dotychczas obowiqzujacego statutu i zostal wykorzystany przy

uchwalaniu nowego. Uchwalenie Statutu PZD w trybie nadzwyczajnym mialo takie na celu
jak najszybsze wprowadzenie w 2ycie nowych przepis6w zwiqzkowych, tak aby kampania

sprawozdawczo - wyborcza w rodzinnych ogrodach dzialkowych w 2015 r. mogta odbywac
sie w oparciu o nowe uregulowania prawne. Dziwi w calej sprawie stanowisko Prezydent
Warszawy, kt6ra wystQpu.le do sqdu z takimi argumentami zamiast zajqi siq w pierwszej

kolejnoSci bolesnym dla dzialkowc6w stolicy problemem roszczeri zwiqzanych z,,Dekretem
Bie ruta".

Z ubolewaniem stwierdzamy tei, ie inspiratorami dziatania utrudnlajqcego rejestracjq
statutu stali nasi ,,dziaikowcy" znani w 3rodowisku, gotowi zrobii wszystko by utrrudnii 2ycie

swoim sEsiadom. Oczywi6cie nie zabraklo w(r6d nich przedstawiciela (rodoWiska

swarzqdzkiego w osobie Dobieslawa W. Po sromotnej poraice w czasie zebrania
dzialkowc6w swojego ogrodu ponownie uaktywnil siq w szkodzeniu organizacji, nie bqdqc
nawet jej czlonkiem. Dla ludzi jego pokroju nie jest waina przyszloSi ogrod6w dziafkowych,
Liczy siq tylko chQC zniszczenia PZD i dorobku organlzacji przez lata walczqcej o ogrody, Nie
jest istotne dla niego i .jemu podobnym, 2e stajq w jednym szeregu z osobami
skonfliktowanymi z przepisami obowiqzujqcego prawa, ma.iQcymi wyroki sqdowe i nakazy
administracyjne rozbi6rki samowoli budowlanych. Liczy siQ tylko nienawiii do Zwiqzku...
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okrqgowyZarzqdPTDoczekuje,ieSqdRejestrowyuwzg|qdniz|oioneodwo|anieod
postanowienia Referendarza Sadowego i zareiestruje statut PZD, Tym samym umoiliwi

sprawne dziatanie prawie milionowej organizacji polskich dzialkowc6w, kt6rej prawo do

zarzqdzania ogrodami dali w toku zebra6 w 2014r. najbardziej zainteresowani, czyli sami

dzialkowcy.


