
: OPOZSPZD NR FAKSU : ?48442553 2? KUl. 2ar5 9i43 5TR.4

Wdbrzvoh' 25 kwietnia 2015 t'

Dzialkowcy
2 ftsdzinqsg6 Ogodu Dzialkowego
im. B. Chrobrego w WalbrzYohu

PrezYdent Mia-*a Stolecznego
Warszawv
Pani Hanna Gronkiewicz Waltz

My dzidkowcy z Rodzinnego ogrodu Dzidkowcgo im. B. Chrobrego w walbrzychu

*lr.rz"-t sprzcciw w odnicsieniu do podejmowanych 6rodk6w nadzucrych prLez otg rr nadzoru

*Ltec stor"ot yszenia ogrodowego Polski Zwi4zek Dzialkowc6w'

U*aZamn 2e ,nsrrzeinia olganu nadzoru do ststutu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

uchwalonego w dniu 23 patnztelJll:1f|^ 2014 r. zostaly ocenione przez sqd rejesEowy jedynie

w kontck$cie przepisow Prawa o stowarzyszeniach z pominigciem ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych. 
'Odmowa 

sqdu o r€jestracji zmian do ststutu zosl*a przez Polski Zwi4zek

Dzialkowc6w zaskarZona do Sqdu Apelacyjnego, co o?li:ficza" 2e sprawa rejestracji anian statutu

PZD pozostaje w toku rozpomania' a wiqc nie nie jest zakoriczona'

Organ nadzoru, kt6ry jest sfionq w posttpowaniu sqdow)'rn, nie czekaj4C na rozstzygniqcic sqdu

apJlacyjnego stosuje administracyjne frodki nadzorcze i zrnusza PZD do uchylania uohwal

p;djedrch na podstiwie statutu uohwalonego 23 peddziemika 2014 r., mimo 2e statut ten, zgodnie z
'.tt. Oj*t.2 ustawy z dnia 13 gn-rdnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych obowiq3rrje od

dniajcgo uchwalonia.
WedG naszcj wicdzy do czasu rozstrzygnigcia sprawy zmian do statutu przez sqd, organ nadzont

nie ma-podstaw prawnych do stosowania 6rodk6w nadzorczych, a tym btf&iej do zapowiadania'

ze zastosuje jeszczc bardziej dolegliwe irotlki.
W te.i sliacji uwazamy, 2e przymuszanie PZD do uchylania uchwal i groitnie surowszymi

dolegtiwodciami jcst naruszeniem konstytucyjnej zasady praworz4dnogci

i kompetencyjnodci , a wiqc dzialaniem bezprawnym w dcmokratycmym parlstwie Prawrym.- 
wemy, te gnmty ogrod6w dzialkowych sq przedmiotem nieustarmej walki wladzy

z dzialkowcami. Tylko przeszkodq w tej walce byt i jest Polski Zwiq4ek Dzialkowc6q kt6ry

posiada tytul prawny do tych grrurt6w Dlatego stosowane przez olgan nadzoru Srodki nadzorcze

wobec PZD oceniamy jako dzialanie potityczne, a nie dbalodc o zgodno66 z praw€m uchwalonego

statutu.
Niniejs4ym pismern przekazujemy Pani Prezydent m. stoleczrrego Warszawy nasz sprzcciw

i jcdnocze$nie prosimy o zaprzestanie naduZy'*ania prawa przeciwko nam dzialkowcom

zrzeszon).rn w Polskim ZwiqAku Dzialkowc6w

Do lviadomo5ci:

1. Krajowa Rada
Polskiego Zwiq.zku Dzialkowc6w.

2. Okrqgowy Zarz4d Sudccki
Polskiego Zwiq.zku Dzialkowc6w

podpisy dzialkowc6w:
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