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Stanowisko
dzialkowcow Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego

im. S. Zeromskiego w Ostrowcu Sw. uczestniczqcych
w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 21.03.2015r. w sprawie

odmowy rejestracji statutu PZD.

Dzialkowcy, czlonkowie PZD uczestniczqcy w walnym zebraniu
sprawozdawczo- wyborczym Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego im. Stelana
Zeromskiego w Ostrowcu Swiqtokrzyskim w dniu 21.03.201 5r. pragnq podobnie jak
tysiqce dzialkowicz6w w calym kraju zabrai gtos w sprawie odmowy rejestracji statutu
PZD przez Referendarza Sqdowego w Sqdzie Rejonowym w Warszawie.

Uchwalona dnia 13.12.2013r. ustawa dala pelne prawa do dalszego
funkcjonowania ogrodnictwa dzialkowego w naszym kraju. Zabezpieczyta tereny ROD
i wprowadzila rozwiqzania godzqce interesy zar6wno wladz samorzqdowych jak te2
blisko miliona u2ytkownik6w dzialek. Polski Zwiqzek Dzialkowc6w na mocy te.l ustawy
zobowi4zany zostal w terminie 18 miesiqcy od jej wejScia w Zycie do uchwalenia
statutu, kt6rego zapisy zgodne bgdq z nowo przyjgtymi regulacjami ustawowymi.
\N dniu 23.'12.2014r. na Nadzwyczajnym 4e2dzie Delegat6w zostal on uchwalony
izgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o ROD.jego zapisy winne stad sig w pelni obowiqzujqce
a sama procedura rejestracji winna by6 zwyklq formalnoSciq.

Nie do zaakceptowania jest zatem fakt odmowy rejeskacji zmian w statucie
PZD przez Referendarza Sqdowego w wydanym postanowieniu z dnia 07.01.2015r.
Z niemalym zdziwieniem przyjgli6my informacjq 2e bez zadnego uzasadnienia w
spos6b jednozdaniowy uznano za sluszne wszystkie uwagi zgloszone do uchwalonego
statutu przez organ nadzoru t!. Prezydenta Miasta Stofecznego Warszawy. Brak
uzasadnienia i bezkrytyczne ich przyjgcie przez Sqd jest calkowicie niezrozumiaty
i budzi nie tylko nasze obuzenie ale wywo{uje powszechne oburzenie w calym
Srodowisku dzialkowc6w.

Tre6ciq niniejszego Stanowiska w pelni popieramy decyzjg o zaskar2eniu
wydanego postanowienia imamy nadzieje 2e zostanie ono uznane za zasadne a
proces rejestracji statutu w najbli2szym czasie szcze5liwie dobiegnie kohca.

Nie wyobraiamy sobie bowiem sytuacji ie najwiqksza spoleczna organizacja
zrzeszajqca milion obywateli w naszym kraju zostanie pozbawiona z niejasnych
przyczyn podstaw funkcjonowania.

w uzgodnieniu z.zazqdem
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Lista os6b wspierajqcych Zwiqzek w kwestii rejestracji Statutu PZD obecnych

na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborcrym w dnlu 21.03.20'15r. w Rodzinnym
Ogrodzie Dziatkowym im. S. 2eromskiego w Ostrowcu Swiqtokrzyskim.

Lp. Nr.
dzialki

Nazurisko i imig dzialkowicza Wf4snorgczny
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