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Otrggowogo 7'atzqiltOpolrkiego Polrkiego Zt'iqzku Dzialkowc6w

w OPolu 2 4nh 6 mgrcr 2015 r'

* rprewic wniock6w z dnir 25 stycznir 2015 r' rhiorowanych do orgrnu

nrdzoru naO Stow"zyrt"niu- po"Xi Zmiqzek llzirlkowc6w pn'ez niini

rymlonione orobyl Prnl Romana Czrptiiskiego' Paniq Maril Gibdr

(boz podpiru) i Prnil Kuimierp Mdiclq w rprawie uchylcnir ucbwrl

*Uitat"i. dniu 11 grudnia 2014 r' pruz Kraiowq Ride PZD'

W uzasadnieniu podano, 2e Nadzwyczajny ZjazdDelegat6w PZD odbyty

wdniu23puidzterntka2ll4r'uchwalilnowyStatutu'kt6ryniezostal
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym' Wszystkim nam wiadomym

jest, 2e zgodnie z art' O8 t"'"toy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia

13 grudnia 2013 r. i tym samym spelniony zostal obowipek wynikajqcy

z 18 miesiEcarego terminu uchwalenia statutu PZD' nadal trwa procedura

i4o*" *- rp*i" rejestracji zmiany statutu PZD i ze bqdzie tQ spra\ryQ

rozpatrywal S4d II instancji - tj' Sad Okrqgowy' na podstawie apelacji zlo2onq

przez Polski Zlvt4zek DziaNkowc6w'

Z]otenie apelacji oznaczus ze postepowsnie nie zostalo zakofczone'

a caloSc sprawy rozstrzygnie Sqd Okrqgowy' J)latego tez z\Nrt'c my 
-sig 

do

pani prezydent dla m.st. 
"#..rru*y 

" 
Ap"l"*, aby sprawy dotycz4ce Polskiego

Zwiqzklt Dzialkowcow rozpatrywaC z czlonkami naszego Stowarzyszenia'

zuwagr ia lo, ze o"" dotyt4a wylncanie rodzin dzialkowych zgrupowanych

w Polskim Zwiqzku Dzialkowc6w grup4 od ponad 100 lat' Tymczasem

czlonkowie innych, wyl4czonych z PZD stowarzyszef' jak to ma miejsce

Stowarzyszenie ,5a eiastactr'; w Komprachcicach' majq czelnodi ingerowa6

w wewnQtrale sprawy naszego Zwlqzku' kierowai oszczercze pom6wienia

i pouoza6, nie tylko nas, ale i NiezaleZny Sqd Rejestrowy o przynale2nych

Mu uprawnieniach i powinno6ciach'



NR TEL : 2?74342452

Prez
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Osoby, kt6rc podpisujq takic pisma (eanafowa treri6) sq mdo odporne na

inspiracje oc6b, kt6re z t5rtrdu takiej czy 'ntrwi prrycryny, pmgnt zaspokoii

wlasnc dqaenia, wyr:ladzaiqc krzywdy wielu tysi4com polskich rodzin

dzialkowych.

llcenownr Pui hcrYdcnt

Wydajqp okre6lane opinie i czqsto decyzje - prosimy parniqtaf' Ze

dzialkowcy to milion rodzin, dla lrt6rych dzialka i dobrze zotganiz.owany

zwiqzek stanowi4 o ich lcpszym 2ryciu, lepszym zdrowiu i umodiwiqi4

btegracjC calych rodzin ze spoleczno6ci4 lokaln4'

Proszg nas unpomagad i dbac o spoleczrros6 dzialkow% mieszkaric6w

Wacszawy i innych aglomeracji, szozeg6lnie niejskich'
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Opolc, dnia 6 marca 2015 r.


