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Prezes Rady Ministr6w RP
Pani Ewa Kopacz

Szanowna Pani Premier,

W imieniu Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego,,SEZAM" w Kielczowie i majac na uwadze Pani osobiste

zaangazowania siq w problemy dzialkowc6w, kierujemy do Pani Premier nasze obawy, co do zgodnosci

z prawem dzialari Organu Nadzoru tj. Prezydenta m. St. Warszawy.

Po raz kolejny przychodz.i polskim dzia.lkowcom rozpoczynai sezon dzialkowy z wielkq obawq o dalsze

losy ogrod6w dzialkowych. A wydawalo siq, 2e uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rod z 13 grudnia

2013 roku zakoiczy atak na nasze ogrody dzialkowe. Przedmiotowa Ustawa zostala przyjQta przez

naszych dzialkowc6w z ogromnym zadowoleniem a Zarz4d majEc na uwadze dochowanie wszystkich

istotnych termin6w wynikajecych z wyroku Trybunalu Konstytucyjnego przystEpila natychmiast do

dzialania. Zorganizowano na naslym Ogrodzie zebranie ustawowe, w czasie, ktorego dzialkowcy

jed noglo6nie zdecydowali o wyborze stowarzyszenia ogrodowego.

W zwiEzku z powyzszym z wielkim niepokojem i stanowczosc dzialkowcy ROD ,,SEZAM" odnoszE sie do

dzialan Organu Nadzoru tj. Prezydenta Miasta st. Warszawy w sprawie rejestracji Statutu PZD. Stawia

sie przed nami kolejne zagrozenia o dalsze losy naszego Ogrodu, kt6ry powstal dzieki naszej fizyczne)

ciQzkiej pracy na starym wysypisku 5mieci. Nie zapominajEc oczywi6cie o wszystkich nakladach

finansowych, aby O9r6d stal sie naszE wspolnq oazE zieleni.

Organ nadzoru nie czeka na rozstrlygniQcia sEdowc, lec/ wykorzystuje r6znego rodzaju roTwiazania

administracyjne. Odwraca siQ od miliona polskich rodzin, kt6re walczyly w obronie swoich uprawniell do

uprawy i wypoczynku na dzialkach.

Organ nadzoru wymusil na Zwiqzku,,mianQ stanowiska prezentowanego w apelacji i mo2na te dzialania

uznai, jako nadu2ycie uprawniei nadzorczych i dE2en za wszelkE cenq w celu niedopuszczenia do

rejestracji statutu.

Wierzymy, 2e Pani Premier zostanic naszym sprzymierzencem i nie pozwoli w taki spos6b traktowac

cie2ko pracujqcych dzialkowcow POt.AKOWI

ZarzEd ROD ,,SEZAM"


