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prezydentam.st. warszawy
w sprawiewystqpienianadzorczego

Sgarnv hn ? om/ ? rom,i,er I
Z wielkqradoSciqi ulgqpowitali3myinformacjqo wej5ciuw 2ycieUstawyz dnia L3 grudnia
2013 roku o RodzinnychOgrodachDzialkowych.
Rado5ita byta tym wiqksza,2e zostatprzyjqty
projekt ustawy zgfoszonypr|.ez grupq przedstawicieli
ponad milionowej rodzinydziafkowc6w.
Jednakradoii ta okazafa
siqprzedwczesna.
Oto2zarazpo wej(ciuw 2yciewzmiankowanej
ustawypodjqtezostafydziataniamajqcena
celu dostosowanieprawa wewnqtrz organizacyjnego
do aktualnie obowiqzujqcegoprawa i
zapewnieniarodzinnym ogrodom dziatkowym mo2liwoici do funkcjonowaniaw nowych
warunkach.
W trybie pilnym KrajowaPZDrozpoczqlana szerokqskalq prace nad nowym statutem.
Powstaton po og6lnokrajowychkonsultacjach,
w kt6rych uczestniczytnie tylko aktyw naszej
'organizacji,
ale i indywidualnidziatkowcy.
Powstafdokumentodpowiadajqcy
wszelkimzapisom
oraz duchowi nie tylko ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, ale i ustawy
o
stowarzyszen
iach.
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Jestrzeczqoczywistqi niepodwazalnq,
2e jego uchwaleniemoglo nastqpiiw oparciuo
dotychczasowy
statut,jako 2e nowy nie mogtobowiqzywai,skoro rozpoczqlasiq procedurajego
uchwalenia.
KrajowaRadaPZDzwolafaw trybie nadzwyczajnym
Z1azd,
bqdqcprzekonana,
ie
jego
forma
zwotanianie naruszapostanowiefinowej ustawy.Tym bardziej,2e z art. 65 ust. 2
ustawyo RoD wynika,ie do czasuuchwalenianowegostatutu,pZD dziatazgodniez zapisami
dotychczasowegostatutu. Natomiast art. 68 ust. 1 ustawy o ROD wyznaczyl
osiemnastomiesiqczny
termin od dnia wejsciaw zycieustawyo RODna uchwalenienowego
statutu,a termin ten zostafdotrzyrnany.
Jestto o tyle istotne,2e przepisyustawyo RODmowiq
wylqcznieo uchwaleniunowego statutu, nie uzale2niajqc
jego wprowadzeniew 2ycieod
zarejestrowania.Zaternstatut uchwalonyna nadzwyczajnym
Zjeidzie pZD w dniu 23 ustawy
prawoo stowarzyszeniach
winienbyi stosowanypo jego uchwaleniu,
czylibez czekania
na jego
rejestracjq,
co wynikaz art.65ust. 2 ustawyo ROD,2e do czasuuchwalenianowegostatutupZD
dziatana podstawiedotychczasowego
statutu.Oznacza
to, 2e termin wej5ciaw iycie nowego
jego uprzedniq
statutuniejest uwarunkowany
rejestracjq.
Sga.rww nw ? a.nit ? revni,e.r !
Niezrozumiate
dla nas, a zarazemwywotujqcegfqbokiezaniepokojeniejest dzialanie
PrezydentaMiasta StolecznegoWarszawy,jako organu nadzorczegowobec naszegoZwi4zku.
Takiedzialanie
odbieramyjako naduiycieuprawnielrnadzorczych.
Szczegdlny
niepok6jwzbudza
treSd pisma skierowanegodo Krajowej Rady PZD z dnia 2 kwietnia 2ALSr. podpisanez
upowa2nienia PrezydentaM. St. Warszawyprzez DyrektoraBiura Administracjii Spraw
- Kuleszq.Skoro Pani prezydentm. st. Warszawy
Obywatelskich
Krzysztofa Krzekowieckiego
upowa2nia
swojegourzqdnika
do stwierdzenia,
2edzialalnoid
Polskiego
jest
ZwiqzkuDziatkowcdw
niezgodna
z prawem,to znaczy,
ie podziela
takiestanowisko.
Ponadtoza aprobatqpaniprezydent
podleglijej urzqdnicywymuszajqwrqcz w postqpowaniuadministracyjnym
odstqpienieod
prezentowania
swego stanowiskaw toczEcymsiq postqpowaniusqdowym.W ten spos6b
prawodo skorzystania
ograniczajq
przezPZDdo obronyswychpraw.

S|'aarwat na, ? a,nt, ? revyd,e,r !
Wobec przedstawionejpowy2dj sytuacji, majqc na uwadze art. L7L KonstytucjiRp
zwracamysiq do PaniPremiero skorzystanie
ze swychuprawniedi podjqcieczynno(cinadzoru
nad PrezydentemM. St. Warszawywobec dzialaritego organu wobec PolskiegoZwiqzku
Dziafkowc6w.
postqpowanie
Dotychczasowe
poprzezstosowanie
nacisk6wadministracyjnych
nie
pZD
tylkonarusza
samorzqdnoSi
naszejorganizacji,
ale r6wnieiogranicza
prawo
do obiektywnego
rozpatrzenia
sprawyprzezniezawisty
sqd.
SSaanow r',a, ? aet/ ? ra,wt etr !
Mamyw pamiqciokresprocedowania
w SejmieRPobywatelskiego
projektuustawyo ROD
i pozytywnqrolg, jakq odegraia Panijako Marszatek
Sejmu.R6wnieijako PremierRzqduRp
odegrafaPaniniebagatelnq
rolq odnoszqc
siq pozytywnie
w kwestiizmianw PrawieBudowlanym
w sprawiealtan dziafkowych.
Majqcto na uwadzepozwalamyzwricic siq do Panipremiero
osobistezaanga2owanie
siq w czynnofcinadzorunad Prezydentem
m. st. Warszawy.
Jestefmy
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przekonani,ie osobistezaangaiowanie
siq PaniPremierpozwolina wypracowanierozwiqzania,
kt6re doprowa'dzido realizacjipodstawowegocelu,jakim jest rejestracjazmienionego
statutu
PzD.

podpisyuczestnik6wplenarnegoposiedzenioOkrqgowegoZorzqdu Torufisko*
W zalqcze:niu
WloclawskiegoPolskiegoZwiqzkuDziolkowc6w

Orzymuj4:
l. PrernierRP,Warszawa
2. KR PZD,Bobrowieckal, Warszawa
3. alaAZPZD
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