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Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m, st. Warszawy

Szanowna Pani Prezrydent

My. Prezesi Rodz-innych Ogrod6w Dzialkowych oraz Delegaci na Okrggowy 7-jazd

Delegatow PZD w Poznaniu z ROI) w Mosinie, Swarzgdzu. l,uboniu, Stqszewic.

Komomikach. Srodzic Wlkp.. Suchym I-esie i Kostrzynie jesteSmy zbulwersowani

dzialaniami Pani i podleglyclr Pani urzgdnikow m. st. Warsz-aw-v jako organu nadzoru nad

naszym slowarzyszeniem. Pytamy. jak dlugo jeszcze trwai bgdzie wojna z dzialkorvcami'?
(lzemu zamiast profesjonalizmu i obiektywizmu urzgdnik6w ratusza. nie wspominajqc juz

o r,rdrobinie 2yczliwoSci. czy tcz, chgci wspolpracy dla osi4gnigcia kompromisu. spotykamy

sie jako stowazyszenic z dzialaniami wrogimi, nastawionymi na destrukcjg ZwiaT,ku'? Czym
sobic na takie traklowanie z-asluZyla milionowa rzesza dzialkowc6w?

Dzigki niezwyklcmu rvysilkowi izaanga2owaniu dzialkowc6w oraz ich organizacii.

.jakq jest nieznriennie Polski Zwi4zek Dzialkowc6w, w przygotowanic projcktu ustawy o rod.

zbicranie podpis6w pod projektem a tak2c aktywne uczestnictwo nasz,'-ch przcdstawicicli

w pracach komisji sejmowych, l3 grudnia 20li r. uchwalenient prz.ez. Se.im RP ustawy o rod

zakonczyl siq sukccscm dlugi okrcs walki o istnicnic ogrodr5w dzialkowych w Polsce.

IvlieliSmy nadziejg, 2e po wejdciu w 2ycie przepis6w nowej ustawy o rod bg&iemy mogli bez

obaw zajqi siq jcdynie pracq w naszych ogr6dkach. Niestety ju2 rv kr6tkim okresie po wejScie

w Zycie norvej ustawy przekonaliSmy siqjak zludnc byly naszc nadzicje.

Szanowna Pani Prcrydenl

Dzialania m. st. Warszawy jako organu nadzorczego nad Stowarzyszeniem I)Z-[)

s4 w naszym odczuciu krzywdz4ce dla dzialkowc<iw inie maj4 one nic wspcilnego

z powszechnie gloszonymi haslami Panstwa Prawa. Negowanie prz-ez Pani4 Statutu PZL)

uchwalonego przez Nadzuyczainy Kraiowy 7-jazd Delegat6w w dniu 23 pa2dzremika 20l4 r.

olaz podjgcre rirodk6w nadzorczych w stosunku do PZD celen wymuszenia okrc(lonych
dzialari przed rozstrzygnigciem prz.cz sqd, sporu dotyczqcego statulu 1o niewybredne
postEpowanie naslawione na bezpardonowq walkg z nami dzia.lkowcami. lakie dzialanie
ze strony urz-gdu krorym Pani kicruje prowadzzl do paralizu i destrukcli stowarzyszenia.

Naszynr zdaniem. to nie troska o obpvatela-dzialkowca czy tez o poprawne funkcjonowanie
stowarzyszrnia PZD Iezy u podstaw takiego dzialania, lecz chgi spienigzcnia maj4tku.iaki
stanowiq gruntv zajmowane przez ROD w nrieicie a takze w.spieranie roszczen
przedwoiennyoh wlaScicicli grunt6w oraz rdr2nego rodzaju kancelarii prawnvch zaimu.iqcl-ch
srQ wykupem roszczen.



Szanowna Pani Prerrydent

My Prezcsi Rodzinnych Ogrod6u' Dzialkowych oraz Delegaci na OkrQgo$ry Z-iazd

Delegat6w PZD w Poznaniu apelujemy o zaprzestanie ze strony m. sl. Warszaw) wrogich
dzialari w stosunku do Stowarzyszenia Polski T.wilSzek Dzialkowc6w oraz podiecie

konstruktywnego dialogu ze Zwiqzkiem w celu rozwigzania spornych sprau. Zywimy
nadziejg, Ze koleine spotkanic dzialkowc6w z Pani4 Premier llwq Kopacz or.az ? Paniq
otworzy nowy, lepszy rozdzial w stosunkach m. st. Warszawa - Stowarzysz-enie PZD-

co pozwoli nam z optymizmem patrze6 w przyszloS6.

Z dzialkorvym pozdrowieniem
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Do wiadonroSci:

l. Pani Prenrier Rzqdu RP Bwa Kopacz
2. Prezes l'7.1) l'an Fiugeniusz Kondracki
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