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OkrEgowego ZarzqduPolskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Slupsku , Okqgowej

Komisji Rewizyjnej i prezes6w zarzqd6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych w

zdnia2T marca 2015 r.

w sprawie : oceny sytuacji w zwiqzku niekorzystnymi dzialaniami ntiqzanymr z

rejistracjq Statutu PZD i roszczeniami do grunt6w rod'

Czlonkowie okqgowych wladz statutowych i prezesi rod na biez4co interesuj4

sig zdarzeniami i dzialaniami dotycz4cymi funkcjonowania zwiqzku i ich

skutkami jak r6wnie2 po wysluchaniu informacji na temat niekorzystnych

dzialahmaj4cycn bezpo6redni wplyw na sytuacjE wjakiej znajduje sigZwiqzek

rodzinne ogroay dzialkowe a co za tym idzie sami dzialkowcy . Z jednej strony

Zwiqzekjegoorganystatutowewypelniaj4wszystkieobowi4zkizwiqzanez
wdroZenie- nowej ustawy z drugiej strony wykorzystuje sip powstal4 sytuacjq

przeciwko rodzinnym ogrodom dzialkowym Ewidentnym przykladern tego

moze by6 opinia Pani Prezydent Miasta warszawy dotycz4ca nowego statutu

pZD kt6rej L skutkiem jest odmowa jego rejestracji . w tej sprawie nie chodzi

tylko o pizestneganie pra*a ale przede wszystkim o wykorzystanie swoich

upru*rri"n przeciwko zwirykowi. Jeste6my Swiadorni tego jakie skutki bylyby

giyby w zwiqzku nie obowiqzywal statut. Jestesmy przekonani ,2e z.osranq

iv'korzystane wszystkie mozliwo6ci zmierzajqce do jego rejestracji . Popieramy

wszystkie dzialania do tego zmierzalqce

lrulim problemem kt6ry na dzierl dzisiejszy jest trudny do oszacowania s4 to

,orir"iiudo grunt6w na kt6rych zlokalizowane sqrodzinne ogrody dzialkowe '

wprawdzie pioblem ten nie dotyczy naszych ogrod6w ale skutki mogq

dosiggna6 i nas . Tak moze by6 w przypadku windykacji naleZnosci z t14ulu

bert,riownego korzystania z gruntu i innych roszczefi ' W pelni integrujemy siq

z dzialkowcami kt6rzy utracili lub mog4 utracii swoje dzialki bez prawa do

odszkodowania i moziiwosci uprawy dzialki w nowym miejscu Tak nie

powinno by6 aby po raz kolejny zaspakajac prawa bylych wlascicieii kosztem

izialkowc6w . W wielu przypadkach robienia dobrych interes6w na wykupie za

ra?qco male pieni4dze praw od bylych wla6cicieli Nasuwa siq jedno

,uridni"r"pyfanie : W jakim kraju przyszlo nam Zyd ? Bo na pewno nie w

Paristwie Prawa .
Porazkolejnyzwracamysigdorzqdz4cychidowszystkichtychkt6rych
decyzjemaj4wplywnafunkcjonowanierodzinnychogrod6wdzialkowycho
*yt oirystu.rle swoich kompetencji dla dobra ogrod6w i dzialkowc6w '

W imieniu uczestnik6w


