
Stanowisko

Okregowego zarzqdu PZD w Zielonei G6rze

z dnia 26.05.2015r

w sprawie dzialad organu nadzoru nad Polskim ZwiEzkiem Dzialkowcow

Zgodnie z ustawE o stowarzyszeniach organ nadzoru reprezentowany przez

Prezydenta Warszawy ma obowiqzek dba6 by Polski Zwiqzek Dziaikowc6w realizowal swoje cele

statutowe. Przyglqda.jqc siq dzialaniom Pani Hanny Gronkiewicz- Waltz moina odniesf wra2enie, ie

organ nadzoru raczej przeszkadza nii wspiera. Polski Zwi4zek Dzialkowcdw, zgodnle z nowE ustawE

o RoD stal siq stowarzyszeniem o zasiegu ogolnopolskim. Dzialania organu nadzoru, prowadzqce do

zakwestionowania przez Sqd Rejonowy w Warszawie nowego Statutu PZD sprawiajE, ie 4700

ogrod6w dziatkowych w Polsce mo2e miee powa2ne problemv z funkcjonowaniem, zarowno je5li

chodzi o rozliczenia i sprawy wewnqtrzne jak j sprawy zwi4zane administracjq publicznq i dostawcami
podstawowych mediow i uslug.

Uznajemy, 2e przyjety przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat6w w dni 23 paidziernika 2014r.

statut spelnia oczekiwania dzialkowc6w iposiada wszelkie rozwiqzania pozwala.jEce na sprawne

funkcjonowanie ogrod6w i Polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w. Uznajemy orzeczenie SEdu Re.jonowego

w Warszawie dotyczqce odmowy rejestracji statutu PZD, za wyrainy sygnal dla wladz Zwiqzku,

ie wszelkie, nawet najdrobniejsze moiliwosci interpretacji prawa przez s4dy i organ nadzoru sq

ibqdq z najwiqksza gorliwoSciq wykorzystywane na niekorzy6€ Polskiego Zwiqzku Dzia.lkowc6w.

Uwaiamy, ie dzieje sie tak, nie dla tego, ie Polski ZwiQzek Dziaikowc6w ile funkcjonuje lub kto6 iywi
niechee do idei ogrodnictwa dzialkowego w Polsce, lecz dla tego, ie grunty Rodzinnych Ogrodow
Dzialkowych w wielkich miastach stanowiE ogromny ma.iQtek i wedlug liberalnych politykow

ipowiqzanych z nimi przedstawicieli wielkiego biznesu, marnuje siq ich potenciat ekonomic2ny. Od

ponad 20 lat, mamy do czynienia z probami likwidacji Zwiqzku iwymazaniem z mapv polskich miast
i miasteczek rodzinnych ogrod6w dzialkowych. Obecnie trwa sadowa batalia, o ogrody dzialkowe do
kt6rych roszczq sobie prawa spadkobiercy przedwojennych wla6cicieli grunt6w oraz specjalistvczne
kancelarie prawne zajmujEce siq wykupem roszczed. Ewidentnie Pani prezydent Warszawy, Hanna

Gronikewicz- Waltz wspiera dzialania prowadzQce do realizacji roszczei i likwidacji ogrod6w
dziaikowych w Warszawie.

Okrqgowy Zarzqd Polskiego ZwiAzku Dzialkowcow w Zielonej G6rze deklaruje pelne poparcie dla
dzialarl Krajowej Rady PZD zmierzajEcych do jak najszybszego zakodczenia sprawy dotyczacej
rejestracji Statutu. Uwaiamy, ie regulacje w nim zawarte pozwolq w spos6b sprawny zarz4dzat
i rozwijai ogrody dzialkowe i prowadzii zwyklA dziatalnoji statutowQ.

do WiadomoSci:
. Premier RP Ewa Kopacz
. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz

Czlonkowie Okre8owego Zarzqdu Polskiego ZwiEzku Dzialkowcow
w Zielonej G6rze
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