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Premier RP

Pani Ewa Kopacz

szanowna pani premierl

Mając w pamięci zyczliwe zaangażowanie się Pani Premier w proces uchwalania ustawy o

rodzinnych ogrodach działkowych jesteśmy zmuszeni zwrócić się obecnie o pomoc w zapewnieniu

warunków realizacji procesu jej wdrażania.

Kierujemy do Pani Premier niniejszy list w imieniu ponad trzydziestu tysięcy działkowców

zielonogórskiego okręgu PZD i jest on wyrazem determinacji wobec działań Prezydenta m. st.

Warszawy i podległych Prezydentowi urzędników, którzy naszym zdaniem, podejmując budzące

wątpliwościdziałania wobec stowarzyszeniaPZD, nadużywają uprawnień organu nadzorczego.

Świadczy o tym:

7. Kwestionowanie prawidtowości zwołania nadzwyczajnego zjazdu PZD, na którym uchwalony
został nowy statut skorelowany z zapisami ustawy, podczas gdy zwołanie tego zjazdu w

trybie nadzwyczajnym oparte było o zapisy statutu zatwierdzonego przez ten sam KRS, który,

w następstwie błędnej opinii Prezydenta Warszawy i w oparciu wyłącznie o przepisy ustawy

o stowarzyszeniach, rejestracji statutu odmówił.
Chcemy tu wyraźnie podkreślić, iż przygotowanie i przyjęcie statutu traktowaliśmy poważnie

rozumiejąc znaczenie tego dokumentu. W naszym okręgu został on szeroko skonsultowany i

zaakceptowany przez działkowców, również organ nadzorczy nie wniósł do niego zastrzeżeń,

totez odmowa rejestracji zw/w powodów wydaje się być szukaniem dziury w całym.

2. Niezrozumiała interpretacja ustawy, dokonana przezurząd m,st. Warszawy, kwestionującyw
piśmie podpisanym przez dyrektora Krzysztofa Krzekowieckiego - Kuleszę pobieranie opłat
ogrodowych, co w konsekwencji mogłoby spowodować paraliż funkcjonowania w całym kraju

ogrodów działkowych, które finansują swoją działalność wyłącznie ze składek działkowców.
W naszym przekonaniu działania Prezydenta m.st. Warszawy i podległych pracowników

urzędu są wyjątkowo nacechowane złą wolą wobec działkowców, ogrodów działkowych i

stowarzyszeniaPZD, co zmusza nas do postrzegania tych działań jako celowych izamierzających do
likwidacji ogrodów działkowych i, być może, niewygodnego stowarzyszenia.

Szkoda, że Prezydent Warszawy nie patrzy na zaistniały problem poprzez pryzmat
działkowców - mieszkańców Warszawy i nie tylko, i nie dostrzega, że chęć rozwiązania warszawskich
kłopotów z roszczeniami przy pomocy likwidacji ogrodów uderzy we wszystkie ogrody działkowe i

zniszczy ideę ogrodnictwa działkowego w całym kraju.

szanowna pani premier!

Zwracając się do Pani Premier pozwalamy sobie wyrazić przekonanie, że znajdziemy
zrozumienie i życzliwość, jakiej ze strony Pani Premier doświadczaliśmy,

Jako dziatkowcy wiele w ostatnich latach przeszliśmy, aby, również przy Pani wsparciu,
zapewniĆ ogrodom dziatkowym i naszej organizacji bezpieczeństwo prawne. Nie chcemy być kartą
przetargową wykorzystywaną do załatwiania spraw zaległych, a do takiego przeświadczenia zmuszają
nas ostatnie wyda rzenia,

Pozostając w nadziei, że nasza prośba nie zostanie odrzucona, łączymy wyrazy szacunku -
firuęrźJ członkowie okręgowegozarządupzD
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