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Okrqgowego Zarzqdu PZD z dnia 27 maJa 2015r. w sprawie rejestracjl statutu PZD

Okregowy Zarzad PZD z nadziejq odbiera wyniki rozm6w prowadzonych przez Prezesa i

Krajowa Rade PzD z Paniq Premier Ewe Kopacz, kt6re pozwalajq na optymizm w nurtujecej
Jrodowisko dzialkowc6w sprawie waino5ci statutu PZD uchwalonego w dniu 23.t0.20L4r.
przez Nadzwyczajny Zjazd Delegat6w PZD. Dzialania organu nadzorczeSo - Prezydenta m.st.

Warszawy - wobec stowarzyszenia ogrodowego PZD, kwestionujqcego tryb uchwalenia
nowego statutu stowarzyszenia, spowodowaly niepok6i Srodowiska i niepewnoSd w oparciu

o jakie przepisy dzialalnoSd stowarzyszenia winna byd prowadzona. Jeszcze groiniejsze byto

zakwestlonowanie uchwal podjqtych przez KR PZD w oparciu o uchwalony statut PZD.

organ nadzorczy kwestionujEc prawomocno$d statutu PzD wykazal sie nieznajomogciQ

reali6w funkcjonowania liczQcego ponad 1 20O 000 czlonk6w stowarzyszenia ogrodowego.
Zwolanie iodbycie w kr6tkim czasie od wejgcia w iycie nowej ustawy o ROD ponad 4 500

zebrarl lednostek terenowych stowarzyszenia, koniecznych do wyboru delegat6w
uprawnionych do udziaiu w nadzwyczajnym zjeidzie stowarzyszenia, bylo praktycznie

niemoiliwe tym bardziej, ie musiano odbyC w tym czasie zebrania dziaikowc6w nakazanych

art. 69 ustawy. Natychmiast po wej6ciu w zycie nowej ustawy ZwiEzek poczynif wiele starad
dla jak najlepszego wdroienia jej postanowiefi we wszystkich swoich jednostkach

organizacyjnych. MajEc na uwadze potrzebq niezwlocznego dostosowania przepis6w statutu
do postanowieil ustawy zadecydowano o zwolaniu nadzwyczajnego Zjazdu Delegat6w PZD,

kt6ry mial za zadanie uchwalid opracowany i skonsultowany w Srodowisku dziatkowc6w
nowy statut PZD. Znalaziy siq w nim tak potrzebne ioczekiwane rozstrzygniqcia, kt6rych nie
zawieral dotychczasowy statut jak np. spos6b ustanawiania prawa do dziaiki, dziedziczenia,

rozwiqzywania umowy dzieriawy dzialkowej, czy tei uchwalania oplat ogrodowych.
Ustawodawca przewidziaf, ie nowy statut wchodzi w iycie z dniem jego uchwalenia, a

uchwalenie nowego statutu powinno siq odbyC na zasadach okreSlonych w dotychczasowym
statucie. Organ nadzorczy miat wiqc moiliwogd obserwacji dziatafi PzD w sprawie statutu i

nie wnosil zastrzeief do wainoici zapis6w starego statutu o trybie zwotywania
nadzwyczajnego zjazdu delegat6w. Dopiero po uchwaleniu statutu i podjqciu na jego
podstawie istotnych dla stowarzyszenia uchwat systemowych organ wkroczyl do dzialania
negujEc wainoSC statutu. Na dodatek organ nie czekajqc na prawomocne orzeczenie sqdu
rejestrowego pr6bowal wymusiC na stowarzyszeniu cofniecie wszystkich uchwal podjgtych w
oparciu o nowy statut zupefnie nie liczqc siq z konsekwencjami takiego dzialania dla
wszystkich dziatkowc6w i ogrod6w. Taka postawa organu nadzorczego wywotala
powszechne oburzenie Srodowlska dziatkowc6w. Zacz€to tei faczyd fakty sposobu
postepowania Urzqdu wobec warszawskich ogrod6w dziatkowych i dzialad zmierzajqcych do
ich likwidacji z postepowaniem nadzorczym wobec caiego ZwiQzku.

Dzialania organu nadzorczego kierowanego przez Prezydent Warszawy Hannq Gronkiewicz -

Waltz byty nakierowane na utrudnienie dzialania stowarzyszenia ogrodowego PZD, bedi
nawet na jego paralii wywofany brakiem Srodk6w finansowych na dzialanie struktur
terenowych. Nie uwzglednlono szczeg6lnych uwarunkowafi dzialalnoici stowarzyszenia.
zwtaszcza w okresie przejSciowym i w konsekwencji doprowadzono do kolejnego wrzenia w
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Srodowisku dzialkowc6w. W obliczu swuacji politycznej kraju jest to dzialanie

nleodpowiedzialne. Dostrzega to Pani Premier Ewa Kopacz spotykajqc sie z kierownictwem
zwiazku i pr6bujqc rozwigzad powstata sytuacje. Oczekujemy na takQ sama postawe

Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz. Oczekujemy, ie odstEpi od swoistego
nqkania polskich dziatkowc6w i zadba, by warszawskie ogrody nadal istnialy i by
uregulowano wreszcie ich prawa do gruntu w tryble art. 76 ustawy o ROD,

Niniejsze stanowisko adresujemy do wiadomoici:
1. Premier Rzqdu RP P. Ewy Kopacz
2. Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
3. Prezesa PZD p. Eugeniusza Kondrackiego


