
Zielona Góra,4 maja 2015 r,

Pani

Hanna Gronkiewicz - Waltz

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Al. Jerozolimskie 28

Oo-024 WARSZAWA

okręgowyZarządPZDwZielonejGórze,działającwimieniu30tysięcydziałkowcówokręgu
zielonogórskiego pzD, niniejszym listem wyraża swoje zaniepokojenie działaniami urzędu stołecznego

odnoszącymi się do stowarzyszenia pzD. w naszym przekonaniu urząd, którym pani prezydent

kieruje, nadużywa swoich uprawnień jako organu nadzorującego,

1.Zzaskoczeniemprzyjęliśmywyrażonąopiniępodważającątrybzwołanianadzwyczajnego
zjazdu pzD, na którym uchwalony został nowy statut dostosowany do ustawy o rodzinnych ogrodach

działkowych. uważamy, że opinia urzędu w tej kwestii ma za cel służyć innej sprawie, niż troska o

poprawnośćdziałaniastowarzyszeniaPZD.Dotakiegopogląduupoważnianasfakt,żestatut,na
podstawie którego zjazd był zwołany, nie budził zastrzeżen, bo był zarejestrowany przez KRS, co

jednoznacznie uprawniało do posługiwania się nim,

Nie mozna się tu oprzeć wrażeniu, że prezydent warszawy, poprzez swoich pracowników,

wszelkimi sposobami i konsekwentnie dąży do likwidacji ogrodów działkowych w stolicy' nie bacząc'

że skutki tego działania ponosi całe stowarzyszenie PZD, Chyba, że o to chodzi urzędnikom tniasta

stołecznego Warszawy, aby się te8o stowarzyszenia pozbyć,

ż. Nie zgacjzamy się na stwierdzenia, że w skład opłat ogrodowych nie wchodzą koszty

działalności stowarzysze nia zarządzającego rodzinnym ogrodem działkowym, Jest to tak sarno

kuriozalne założenie, jak to, że koszty urzędu rniasta stołecznego WarszawY nie PowinnY obciąŻaĆ

obywateli,
Głoszenie takiego poglądu po pierwsze _ świadczy o zupełnej nieznajomości funkcjonowania

ogrodów działkowych, które finansują się same, tylko z opłat działkowców, a po drugie _ przez brak

finansowego zabezpieczenia ogrody działkowe y1136iłyby możliwość działania, chyba, że znólv o to

chodzi urzędnikom miasta stołecznego Warszawy,

Zwracamy uprzejmie uwa8ę, że te nieprzemyślane

stolicy, ale również użytkowników działek z całego kraju,

temu ploteStujemy,

wyrazamy jednocześnie przekonanie, że w trakcie prac na nowelizaclą ustawy o

stowarzySzeniach zostanie zauważony ten ]ej mankament, ktory pozwala organowi nadzorującemu

na używanie śroclkow przeciwko samorządnej organlzacji - bez drogi odvlołania się, w odniesieniu

do storvarzyszenia pzD wykorzystanie takiej możliwości przez urząd miasta stołecznego jakrr organ

nadzorujący oclczytulerny jako celowo założony zamiar pozbycia się ze stolicy ogrodow dzialkovlych,

w konsekwellcji przyczynienie się do likwidacji rodzinnych ogrodow w całym kraju, przeciwko

takiemu scenariuszor,vi protestujemy,

Członkowie Okręgowego ZarządLl PZD

w Zielonej Górz

opinie dotykają nie tylko działkowców ze

A na to nie możemy się zgodzic i przeciwko
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