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Stanowisko Okrggowego Zarzqdu Mazowieckiego pZD

ws. rejestracji Statutu PZD

Czlonkowie Okrggowego Zarz7dl Mazowieckiego polskiego Zwi4zku

I)zialkowcow jednoglosnie stwierdzaj4, tc decyzja odrn6wienia przez s4d Rejonowy

dla M. St. Warszawy rejestracji nowego statutu pZD.jest decyzj4, kt6ra nie ma

racjonalnych przeslanek prawnych, a jej celem jest wywolanie destabilizacji w

strukturach i dzialaniach 7.wiqzku. Uzasadnienic odmowy nie tylko budzi zastrz.eZ-enia

i rv4tpliwo(ci, ale teZ wpisu.jc sig w szereg dz,ialah urzqdnikow warszawskich na czele

z Prezydent warszawy zwalczai4cych dzialkowc6w i ogrody wszelkimi dostgpnymi

mctodami. Nieustaiqco podejmujemy ze swej strony wysilki, by ten sran rzeczy

zmienii i pokaza6,.lak wazne jest istnienic ogrodnictwa dzialkowego w strukturze

rniejskic.i dla spolecznosci miasta. Negujemy wszelkie dzialania, ktorych celem jest

utrudnicnic i zakl6cenie pracy dzialkowcow. ogrod6w i pzD. wyra2aLny nadziejg, ze

skoricz4 sig w koricu te destrukcyjne dzialania i brak jakiejkolwiek dobrej chgci

u,sp6lpracy ze strony wladz Warszawy.

Wydaje sig oczywiste, Ze wstrzyrnanie procedury rejestracji statutu pZD na

rvniosek l)rezydenta M. St. warszawy.jest dzialaniem wymierzonym bezposrednio w
PZD, bowiem wszystkie zastrze2enia z.awarte we wnioskach prezydent Hanny

Gronkiewicz-w alrz zosraty wyjasnione i rozwiane w stanowisku prawnym, .iakie
przygotowaly struktury 7,wiqzk:u. Niestety - S4d Rejonowy wydal w4tphwe

postanowienie. ale za to z.godne z oczekiwaniami wladz Warszawy.

Podawany w uzasadnieniu argument prezydenta warszawy jakoby nadzw y cza.iny

Krajowy 7.iazd Delegat6w nie byl uprawniony do zrniany statutu pZD ze wzglgdu na

nieprawidlowy wybor delegat6w jest co najrnniej kontrowersyjny. pamigtai bowiem

nalezy. ?.e z.iazd ten byl zwolany zgodnie z dotychczasowym statutem w dokladnie

takim sarnym trybie, .iak nowy statut. Ku,cstionowany 7..iazd byl wigc organizowany

wedlug zapisow statutowych zbadanych i zaakceptowanych wczesniei przez sqd. Co

wigcej to zapisy nowej ustawy o RoD z 13 grudnia 20r3r. nakazary pZD uchwarii
nowy statut wedlug zasad wynikajqcych z dotychczasowego statutu. Ieszcz.e wigkszym
kuriozurr .icst.iednak re.iestracja zrnian wynika.iqcych z odrzuconego przez Sqd statutu.



NicwljaSnione pozosta.j4 pytania dlaczego S4d opiera sig w nie.l tylko i wylqcznie na

opinii swojego Referendarza S4dowego i nie bierze pod uwagQ Zadnych innych opinii

prar.vnych,.jak i wcze3niejszych rozstrzygnigi zawartych czy to w ustawie czy we

wcze:iniejszych decyzjach S4du. Czy rozumienie prawa ijego interpretacja winna

zale2ei od.jednej osoby, wbrew wszelkiej logice i innym rozstrzygnigciom prawnym?

N iestety trwaj4ce przepychanki prawne, nawet .ieSli nie maj4 2adnych podstaw

prawnych utrudniaj4 dzialania PZD. Temat ten jest niezwykle wa2ny dla srodowiska

dzialkowego, bowiem istnie.ie ustawowy wym6g okreSlajqcy czas, w jakim rnusi

zostai uchu,alony nowy statut PZD. Jest to .icdynic l8 miesigcy. Zasadne wyda.iq sig

wigc pode.jrzenia, 2e opoZnianie rc.jcstrac.ji .icst dzialaniem Swiadomym i

wymierzonym w PZD. Skladanie apelacji, kolejne rozstrzygnigcia prawne zaj'rui4

czas. ktorego dzialkowcy nie maj4 w nadmiarze. Statut jest dokumentem niezwykle

wa2nyrn dla ogrodow dzialkowych, bowiem reguluje ich Zycie i dzialalno6i. Jego brak

grozi chaosern i rodzi szereg kolejnych problemow. czy wlasnie to.jest zamiarem

Relbrendarza Sqdowego, kt6ry chce swoiq decyzjq przypodobai sig d424cej do

rvyrzucenia ze stolicy dzialkowc6w i ogrod6w prezydent warszawy? Jak widai kazdy

spos6b na uprzykrzenie Zycia dzialkowcom i pZD jest dobry. Niestety dzieje sig to

rvszystko z. krzywdq ludzkq. bowiern brak statutu wplynie bezposrednio na

dzialkowc6w i 2ycie w ogrodach. Czy wladz,a licz.y na to, ze dzialkowcy ze wzglgdu

na chaos sami porzucac bgd4 ogrody dzialkowe i tym samym zrealizuiq tak

oczekiwany prz,cz ni4 scenariusz?

Czlonkowie Okrggowego ZarzEdu Mazowieckiego pZD zapewnia.f 4, 2e w pelni

popicra.j4 wszelkie dzialania Krajowej Rady pZD, kt6ra czyni wszystko, by

doprowadzii do rejestracji tak potrzebnego calernu irodowisku dzialkowemu

dokurnentu. Mamy nadziejg. 2e kierowane przez pzD skargi zostanE przyjgte, a blgdne

decyz-je, .iakie w te.i sprawie zapadry - ulegn4 zmianie. srodowisko dzialkowe

powinno byi traktor.van e przez instytucje pafistwowe z szacunkiem i w zgodzie z

prawem. a nic wedlug oczekiwari wladz i na politycznc zamowienie.

Okrggowy Zarzqd Mazowiecki polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w


