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Stanowisko Okrggowego Zarz4du Mazowieckiego PZD
ws. odrzuceniastatutu PZD

Czlonkowie OZ MazowieckiegoPZD wyralajq przekonanie,ze postanowienie
referendarza s4dowego ws. odmowy rejestracji statutu PZD jest

dzialaniem

zamierzonym,kt6re ma wywolad destabilizacjEw dzialalnoSciorganizacyjnej calego
Zwiqzku. Sama decyzja, jak i jej uzasadnienie nie tylko budzi zastrzehenia i
w4tpliwoSci, ale jest jednym z wielu Swiadectw dzialari stolecznych urzgdnik6w,
kt6rych celem jest pogngbieniedzialkowc6w i przejecie ogrodow dzialkowych. Ten
cel towarzyszywladzom Miasta Warszawyiuz od wielu lat. Co chwila podejmowane
sA kolejne proby skierowane na calkowit4 likwidacjg warszawskich ogrod6w
dzialkowych i pozbycie sig dzialkowc6w. Prawo w tym wypadku nie ma nic do
rzeczy, bowiem wysnuwane przeciwko PZD zarzuty s4 abstra(cyjne. Wydaje sig
zatem calkowicie oczywiste, 2e tym razem mamy do czynienia z jeszcze bardziej
zdecydowanym i zdeterminowanym dzialaniem, a ich autorem poSrednio jest
PrezydentWarszawy, kt6ra zglosila zastrzeheniaco do nowego statutu PZD i sposobu
jego uchwalenia.Zadziwia nas determinacja,z jakEprowadzones4 dzialania,wbrew
Pani Prezydentzoslalyszczeg6lowo
logice i interpretacjiprawa. Wszelkie zastrzehenia
wyjaSnione w stanowisku prawnym przygotowanym przez prawnik6w Zwrqzku.
Pomimo tego krucjata przeciwko PZD, jego jednostkom i

statutowi jest

kontynuowana.Niezrozumialy jest d1anas fakt, 2e ani organ nadzoru nad PZD, ani
referendarzs4dowy oraz sEdziaS4duRejonowegodla m.st. Warszawy nie dostrzegli
istniej4cych istotnych r62nic pomigdzy zwyklym a nadzwyczajnym Krajowym
Zjazdem Delegat6w. Tymczasem Zjazd zwolany byt zgodnie z dotychczasowym
statutem,dokladnie w takim samym trybie jak uchwalony nowy statut. St4d teZ
argumentPrezydentWarszawy, iz Krajowy Zjazd Delegat6w nie byl uprawniony do
zmiany statutu PZD jest calkowicie niezrozumraly. Kwestionowany Ziazd byl
powolany zgodnie z zapisami statutu, ktory byl sprawdzony przez s4d i zostal
wczeSniejzaakceptowanyjako zgodny z prawem. Ponadto ffzeba teL zauwaLyQ2e
uchwalenie nowego statutu wymusilo na PZD wejScie w Zycie nowej ustawy

dziatkowej uchwalonej 13 grudnia 2013r. Ustawa ta zobowiyzala PZD m.in. do
uchwalenia statutu w terminie 18 miesigcy od daty rozpoczQaiaobowi4zywania
ustawy. Przepisy nakazaly uchwalic nowy statut w oparciu o zasady wynikajqce z
dotychczasowegostatutu. W obliczu tych fakt6w zasadnewydaj4 sig pytania,jakie
padajqze wszechstron.DlaczegoS4dnie bierzepod uwaggtych okolicznoSci,a swoj4
opinig wydaje wylqcznie w oparciu o zastrzeheniaPrezydent Hanny GronkiewiczWaltz i referendarzas4dowego dzialajQcegotakle w oparciu o te same argumenty z
pominigciem niezwykle istotnych dla tej sprawy opinii prawnych i wczeSniejszych
rozstrzygnig6s4dowych,kt6re w sposobwystarczajqcyi wyczerpujQcyuregulowaly
spornekwestie.To niepojgte,2e interpretacjaprawa i jego rozumieniemaj4 zaleZecod
osoby,kt6ra je wydaje. Rodzi to podejrzenie,i2 sprawajest upolityczniona,a pseudo
argumenty majq shtzyi jedynie tuszowaniu celu, ktory dla dzialkowc6w r Zwiqzku
pozostajeoczywisty.
Mrjajq kolejne tygodnie i miesi4ce,a sprawa,kt6ra z punktu prawnegowydaje
sig calkowicie oczywista i bezproblemowo,ugrzgzLaw machinie urzgdniczo-prawnej
dzialaj1cejdla korzySci wladzy Warszawy, a nie zwyklych dzialkowcow. W tym
wypadku nie chodzi juz tylko o stolecznychdzialkowc6w, kt6rych pozbyc sig chce
Prezydent Warszawy. Celem stal sig caly Zwiyzek i przyszloSi ogrodnictwa
dzialkowegow Polsce.Wielkimi krokami zbliLa sig granicznytermin 18 miesigcy,
jakie PZD mial na uchwaleniestatutu.Komu zatemtak bardzozaleLyna tym, by statut
ten nigdy nie zostal uchwalony, by chaos organizacyjnyogarnqlwszystkie szczeblei
struktury Zwi1zku? Kto w rzeczywistoScistoi za tym stanemrzeczy? DziS pytania te
odbijaj4 sig echem, a spolecznolc dzi'alkowajestignorowana i zbywana.Jak dtugo
jeszczedzialkowcy naraleni bgd4na lekcewazeniei ci4gly atak?
Czlonkowie OZ Mazowieckiego PZD wci42 licz4, ze blgdne decyzje,jakie
zapadlyw tej sprawiezostan4naprawionew odpowiednimczasie.PZD nie pozostaje
bierny, a liczne skargi musz4 zostac rozstrzygnigte zgodnie z prawem. Rejestracja
statutu w

wyznaczonym ustaw4 czasie jest

potrzebna calemu Srodowisku

dzialkowemu.Tu nie ma mowy o kompromisie,dlatego bgdziemy tazem walczy6 w
tej sprawieaL dojej pozytywnegorozwi4zania.
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