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STANOWISKO

Przyiqte na Rejonowej Konferenc.ii przedzjazdowej Rodzinnych ogrod6w Dziatkowych Rejonowe.i
Delegatury w Bielsku-Bialej w dniu 14 maja 2015r. w spraw'e wystqpienia prezydenta Miasta
Stofeczn€go warszawy z dnia 2 kwietnia 2015r. do Krajowej Rady poiskiego zwiqzku Dziaikowcdw w
Warszawie.

Szanowna Pani Prerydent

Delegaci uczestniczqcy w Rejonowej Konferencji przedzjazdowej Rodzinnych oBrod6w Dzialkovnvch
Reionowej Delegatury w Bielsku'Biarei, reprezentuiqcy ponad g tysiecy dziarkowc6w korzystai4cych u
dzialek w 58 rodzinnych ogrodach dziatkowych, wyraiaiq nie tylko zaniepokojenie ale i wielkie
rozczarowanie dzialaniami urzqdu stolecznego w stosunku do o96lnopolskiego stowarzyszenia
Polskiego zwiqzku Dziatkowcdw w kwestii rejestracji statutu, uchwalonego w dniu 23.10.2014r. na
Krajowym Zjezdzie Delegat6w po szerokiej jego konsultacji z dzia.lkowcami.
Z duzym zaskoczeniem przyiqliimy informacie, ii podwaiany jest tryb przyiecia nowego statutu pzD
opartego o nowq ustawq oraz postanowienia dotychczasowego statutu, obowiqzuiqcego do czasu
Jego zmiany.
Dopiero teraz, po uptywie ponad s-ciu miesiqcy od uchwalenia noweto statutu, pani pre?ydent iako
organ nadzorczy nakazala wstrzymanie jego stosowania, aby w konsekwencji nie dopuicii do
rejestracji. Blokowanie wej{cia w 2ycie statutu ma na celu uniemoiliwienie normalnego, sprawnego
funkcjonowania Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w i podwaienie zaufania dziaikowcdw oo ,*o]"1
organizacji. Naszym zdaniem brak .iakichkorwiek podstaw, by podnoszony wczesniej nieprawdziwy i
niesprawiedliwy zarzut Polskiemu Zwiqzkowi Dziafkowc6w, ii nie jest on formq reatizacji wolno6ci
zrzeszania s;g mial miejsce dzi(. Dzialkowcy mieli prawo swobodnego wyboru i na ternie calego kraluw 2decydowanej wiqkszoici wybrali pozostanie w Polskim zwiazku Dziafkowc6w. Natomiast
dzialkowcy skupieni w rodzinnych ogrodach dziarkowych naszej Deregatury wszyscy podiqri uchwafy o
pozostaniu w ogdlnopolskim stowarzyszeniu pZD.

wszystkim dziaikowcom zaleiy na spokojnym gospodarowaniu w istnieiqcych ogrodach idarszym ich
rozwoju z poiytkiem dra mieszkaic6w miast , na kt6rych sq one polo2.ne. Swiadomi jesteimv
r6wnie2, 2e.iesl to mo2riwe tyrko w zgodnym wsp6tdziaraniu z instytucjami paristwowymi I

samorzqdowymi poszczeg6lnych miast.



w zwiEzku z tym zwracamy siq do pani prezydent o powstrzymanie siq od podejmowania dziarai oo
czasu wydania prawomocnego orzec2enia przez sqd po rozpatr2eniu naszych argument6w i
uwzglednieniu s2c2eg6rnej specyfiki naszego 096rnoporskiego stowarzyszenia ogrodowego pzD, aprzede wszystkim nie pozbawiania praw wszystkich uiytkownik6w dziafek zagwarantowanych w
ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Z wyrazami szacunku

uczestnicy Rejonowej Konferencji przedzja2dowej RoD Rejonowej Delegatury w Biersku-siare.i.

W zal.: lista z podpisami.
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