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Premier RP
Pani Ewa Kopacz

Stanowisko
przyj€te na Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej
Ro&innych Ogrod6w Dzialkowych
Delegatury' Rejonowej w Tychach
w dniu 08.05.201 5r.

Szanowna Pani Premier

W imieniu &ialkowc6w i delegat6w Konferencji Przedzjazdowej, zrzeszonych w Tyskiej
Delegaturze, zvfiacamy sig do Pani Premier na podstawie art. 171 Konstytucji RP o podjgcie
cz;.trnoSci nadzorczych nad Prezydentem m, st. Warszawy, w zakesie dziaian wykona*czych
przez ten organ wobec naszego Stowarzyszenia .

W1'darzenie ostatnich dni, a zwluszcza pismo skierowane do PZD przez Dlrektora Krzysaofa
Krzekowieckiego- Kuleszq, jednoznacmie rvskazuje, 2e wobec naszej oryanizacji podejmowane s4
dziaiania absolutnie niezgodne z Ustawq o Rodzinnych Ogrodach Dziaikowych.
Maj4c w pamiEci 2yczliwoltt i zaanga2owanie Pani Premier w proces udoskonalenia tej ustaw1,,
z\r'racamy sig o pomoc w zagwarantowaniu warunk6w realizacji procesu -jej wdrazania.

Kienrjemy do Pani Premier niniejsze stanowisko, poniewaz jest ono rlyrazem determinacji
wobec dzialari Prezydenta m. st. Warszawy i podleg$ch Prezydentowi urzgdnik6w, kt6rzy naszym
zdaniem podejmujq wqtpliwe dziaiania wobec stowarzyszenia PZD naduzl'wajqc w ren spos6b
uprawnienia organu nadzorczego.

Swiadczy o tym:
l. Kwestionowanie prawidlowofci zwolania nadzw"vczajnego zjnduPZD, na lc6rym

uchwalony zostal nowy statut.
2. Projekt tego statutu zoslal w naszej delegaturze szeroko skonsultowany i zaakceptow.any

przez &ialkowcdw, r6wnie2 organ \adzorczy ne wni6si do nego zastnezeh, totez odmowa
rejestracji jest celowym dzialaniem przeciwko naszemu stowarzyszeniu.

3. Niezrozumiala interpretacja ustawy przez urzqd m. st. Wa$zawy kwestionujqca w-piSmie
podpisanym przez wspomnianego wyzej dyrektora pobieranie oplat ogrodo*.ych,co
mogloby spowodowaC nieprawidlowe dziaianie ogrod6w dzialkowych w callm kraju, k6re
finansujq swojq dzialalnodi wylqcznie ze skladek &ialkowc6w.

4. Jeste5my przekonani o 1r'rn Ze dzialanie Prezydenta m. st. Warszawy i podleglych
pracownik6w urzgdu sq nacechowane zlq wol4 wobec dzialkowc6w i ich stowarzyszenia, co
anusza nas do postrzegania tych dzialan jako zrnierzaj4cych do likwidacji ogrod6w
&ialkowych.



Szanowna Pani prem.ier!

Zwracamy sig do Pani z przekonaniem , 2e jak zawsze znajdziemy u pani premier
zrozumienie i 2yczliwo$6.
Jako dzialkowcy w ostatnich latach doznaliimy wielu przykrych dzialan ze strony .Jyczliwych"
nam instytucji paristwowych i dlatego nie chcemy by6 kartq przetargow4 wykorzystywana do
zalatwiania spraw nie zwiqzanych z naszq dzialarnosciq , a do tu*i"g-o p.i.s*iJ"1,"rii. .-]rrrEE
nas ostatnie wydarzenia.
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delegaci
na Konferencj i Przedzi azdowei
w Tychach


