
stanowisko ozM PzD w sprawie spotkania dziarkowc6w z premier Ewa
Kopacz w celu rozwiqzania problem6w dotyczqcych rejestracji statutu

PZD oraz regulacji stanu prawnego warszawskich ROD

Okrggowy Zarz4d, Mazowiecki pZD obradujqcy w dniu 26 mala 2015r. w
Warszawie wyra2a opinig, iZ w odniesieniu do ostatniego spotkania
dzialkowc6w zPaniq premier Ewq Kopacz, kt6re odbylo sig l9 maja br. w ROD
,,Bemowo II" w Warszawie zauwa|yc nale2y,2e w bardzo trudnym dlapZD
okresie po raz kolejny premier znarazra czas, aby wraz z przedstawicielami
dzialkowc6w pochyri6 sig nad problemami ogrodnictwa dzialkowego w polsce,
w tym nad spraw4 odrzucenia statutu pZD oraz niejasn4 sytuacjq prawnq
ogrodow warszawskich. Spotkanie z pani4 premier uznac nare2y za du|y krok
naprz6d, a przyczynily siE do niego liczne apele i stanowiska dzialkowc6w oraz
wyst4pienie KR PZD dotyczqce problem6w z rejestraci4 statutu pZD, z uwasi
na zastrze2enia Prezydenta m. st. Warszawy jako organu nadzoru nadpZD.

Warto przypomniei, 2e wczeSniejsze starania KR pZD i bgdEce ich
wynikiem spotkanie z pani4 premier zaowocowar;r wypracowaniem wsp6lneso
stanowiska, korzystnego dra porskiego ruchu dziarkowego i ,*i"nc.on"!o
uchwaleniem przez Sejm nowelizacji ustawy prawo budowlane podpisane.l w
kwietniu br. przez prezydenta Rp. Dzigki temu 950 tys. nale2Ecych do
dzialkowc6w altan mo2e nadal funkcjonowai i nie muszq sig oni ju2 obawiai o
ich przyszlo66.

W trakcie ostatniego spotkania z pani4 premier prezes pZD Eugeniusz
Kondracki podkreslil, iz dzialkowc6w niepokoi nie tylko kwestia rejestrac;i
statutu, ale tak2e to, i2 nie ma jasnego stanowiska prezydent Wa.rru*y *
sprawie stanu prawnego grunt6w, na kt6rych funkcjonujq ogroay dzialkowe w
Warszawie. W zwt1zku z tym, za sukces dzialkowc6w nalezy uznai deklaracjg
Pani Premier, iz tematowi rej estracj i statutu i zagro?eh,jakie dla warszawskich
dzialek stanowi4 roszczenia zwi4zane z dekretem Bieruta, bgdzie poswigcone
kolejne spotkanie z przedstawicierami dzialkowc6w i pzD, kt6retym razem ma
odbyi sig w Kancelarii premiera.

Nale2y mocno podkreslii, 2e otwartos. pani premier dowodzi uznawania
przez najwy2sze wtadz-e problem6w dzialkowc6w za bardzo istotne. Spotkanie



pokazalo tak2e,2e Pani premier ma peln4 6wiadomos6, iz dziarkowcv stoia na
stanowisku i mai4 pewno.i, i2 statut pZD zostal uchwalony zgodnie r rrtu*a o
ROD, a Zwi4zek zastosowal sig do wszystkich jej prr"pirJ*, nakazuj4cych
uchwalenie nowego statutu.

Docenii naleZy r6wnie2 merytoryczny charakter spotkania i dobrq
atmosferg, w jakiej sig odbylo, co podkreSlane bylo przez wszystkich
uczestnik6w, obserwator6w i media uczestnicz4ce w spotkaniu. wszystko to
daje nadziejg, 2e problemy pZD istotne dla niemal miliona obywateli i ich
rodzin, znajd4 szczgsliwe zakonczenie, a osoba pani premier potwierdzira, ze
le24 one na sercu tak2e najwy2szy m wladzom w naszym kraj u, kt6re chcq
pomaga6 dzialkowcom inie zagubii sig w bezdusznej machinie urzedniczei.

Okrggowy Zarzqd Mazowiecki
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