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Na podstawie zapis6w ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykony;vaniu mandatu posla

i scnatora (Dz. U. jtl t t nr 1 , poz. 29 z.e z.m1 zwracam siQ do Szanownej Pani

z pro$bq o uwzglqdnienie stanorviska okrqgowego z,a'.z;qdu Polskiego Z.*"iqzku

Dzialkowc6w w 
-Czqstochowic 

odno$nie dzialarl nadzorczych Prezydenta Miasta

Stolccznego \Varszawy podejmowailych wobec Zwi4zku. a dotyczqcych uchwalenia w

0". zr paioziemit<a zbi+ r. pwaz Nadzwyczajny xt Krajowy zjazd. Delegat1w PZD

oo*"go Statutu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w oraz braku uregulowania kwestii

tytu{6iv prawnych do g.runt6w warszawskich za:imowanych przez ogrody dzialkowe
polegal4cym nl niewydawaniu decyzji administracyj nych potwierdzaj4cych nabycrc

uiytlowania przFdmiotowych gnrntow przez rodzinne ogrody dzialkowe'

W dniu 05 naja 2015 r. do rnojego biura poselskiego wplynqlo pismo Okrqgowego

Zarz4du Polskiego Zwi4.zku Dzialkowcow w CzQstochowie. W pzedmiotowyn piSmic

zwr6conO uwagQ na dzialania nadzorcze Plezydenta Miasta Slglecznego Warszawy

podeimowane wobec Polskicgo zwiazku Dzialkowc6w. kt6re zdaj4 siq wykraczai poza

cel i iucha uprawniefi przyznanych organowi nadzoru na podstawie art. ?ll u-slawy z duia

7 kwietnia 1989 r- - Prawo o stowarzyszeniach.
Nadzwyczajny Xl Krajowy Zjazd Delegattlw PZD, kieruj4c siq zapisami art 68 ust'

I ustawy z dn. l3 gfiJdnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych uchwalil nowy
statut PZD. Projekt staturu zostal przvgotowaly w drodze wielomiesiqcznyclr prac

i analiz oraz w na.,itqpstwie przeprowadzenia w szerokim zakresie konsultacji

z {zialkowcami z terenu ct}ego kraiu. Zastl-zcicnia musi hudziC fakt. i2 Plezydent Miasta

Prerydent Miasta
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Stolccznogo Wanzawy wystpit do PZD o uch:/enie uchwal podjqtych przez orgalr

krajowy PZD pod grolb4 zwr6cenia siq na podstawie art' 29 ust. I ustawy -' Prawo

o Stowazyszeniach do Sqdu o zastosowanie wobec zwiqtkv sankcji przewidzianych

w w/w ustawie. Wymaga podkreflenia, i2 otgan PZD ztozyl wniosek do KRS

o zarejestrowanie nowego statutu. a postQpowalie w te.i sprawie jeszcze siq nie

zakofrczylo. Kwestia zgoclno$ci z prawem nowego statutu PZD zostanie fozstrzySniQta

przez niezawisly sqrl,'kt6ry - ieieli 4opatrzy siq niez-gOdno$ci z ustaw4 lub braku

iochowania w6u przewidzianego w dotychczasowym statucie - wyda postanowienie

odmaw iaj Xce rej€stracj i .

wano raakc.ntowai, i2 proba zablokow Ania przez Prezydenta Miasta stolecznego

Warszawy r{estracji stat;tu P'ZD ^ a zwlaszcza wykorzystyrvanie (rodk6w

adminisftacyjnych - iez oczekiwania na wynik postEpowania rcjestrcwego - w celu

zmuszenia |wiqptu clo uchylenia uchwa{ Krajowego Ziazdu Delegat6w, .wywo}aty
w(rod dzialkowcow szefok{ dyskuejq i du2e zaniepokojenie. Takie akty kojaeone sq

z pr6b4 wpvarcia presii na Polski Zwiqzek Dzialkowc6w i naruszenia.iego autonornii

metodami administracYjnYmi
Solidaryzuje sia" rawniet ze stanowiskiem okrqgowego Tarzqdu Polskiego

zwiqzlat Dzialkowcdw w CzQstochowie odnosz4cym siq do niewydawania przez

Prezvdenta Miasta Stolecznego Warszawy decyzji adminisffacyjnych sttryierdzajqcych

orf*i. fro." rodzinne ogrody dzialkowe prawa ruiytkowania grunt6w warszawskich

,"i.o'"*y.6 przez te ogrody.'Obowi4zek wydawania przedmiotowych decyzji wynika

zi,rt. rc ust. 2 ustawy o ro<lzinnych ogrodach dzialkowych pod warunkienr spelnienta

chocia2byjednqzpftaslanckwymienionychrrlart.T6ust.lpktl.4ustawy,Piqtrzenie
problenr6w przed organizacjami dzialkowc6w skladaj4cych wnioski o u,ydanie

pr:edmiotowych decyzji, poptzez - mnoZenie rvlasnych wymagan

, iv zakresie d.,starcz.ania dokument6w, t<t6rych przedstawienie jest tak naprawdq zbqdne.

agenerujezllacznekoszty(llp.powo*ujacsiqnahrakmapsytuacyjno.wysokosciowych),

"frli 
pvi"ni. o chq6 wyekspidiowania rodzinnych ogrod6w dzialkowych z atrakcyjnych

g*nt6* *".r"a*rki"h, zwlaszcza polo2onych w centrum miasta. czq$c dokumentow

iuymaganych Wez warsT.awski magistrnt nie jest wymagana przez prawo do

pOtwie-r&-en ia stanu prawnego €lrunt6w uiytkowanych przez rodzinne ogrody dzialkowe'

W zwi4zku z powy2szym. wzywam Paniq Prezydent do powstrzymania 
. 
siQ od

wlnvierania presj i na Rotst<; zwiq,zek Dzialkowc6w poprzez wystQpowanie o uchylenie

uihual organu krajowego PZD pod gro2bq zwr6cenia sie do Sqdu o zastosowanic sankcji

okrc6tonyih w art. 29 ust. I 
'stawy 

Prawo o stowarzyszeniach, przynajmniej do czasu

prawomocnego rozsttzygniQcia kwestii rejesracj i statutu PZD paez sqd rejestrow-v

W prz"ciwriym *yluatu o4wol),vranie sie do metod adm inistracyjnych bqdzie

postrzegane jako wywicranie presji na niezale2n4 organizacjq spoleczn4- 
wz_ywam r6wnie2 Pani4 Prezydont do wydawania decyzji po(wierdzajqcych nabycie

przez rodzinnc ogrody dzialkowe prawa uzytkowania nieruchomosci za kairlyrD razenr'
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Sdy tylko spelnione sa przestanki z art' . 76 
. 
ust- I pkt t-4 ustawy

i ioCr;nnyctt ogrodach dziaikowych. bez piqtrzenia tnrdno6ci w postaci dostarczanta

dodatkowych dokumerrt6w. kt6rych ustawy nie wymagaJ4'

..Zo.c"{ cJ{er,h A.to-t+,_u-Lc<,,- d -)

WJ,:

$|zA€4eElu- kserokopia plsma z dn. 29.04 2015 r" Polskicgo Zwiq,zku Dzialkowc6w Oklqgowego

Zarzqdu rv Czgstochowie

Otrzvmutsl
a. Adresat"
b. Prszydent RP - do wiodontoSoi;

c. Okrggow y z"r'rai pza,ul. B6i20l, 42-200 czqstochoq'a - do wiadomo$ci;

d. o/0.


