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Zarzqd Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego im .Ks .Kazimierra Prafata Niesiolowskiego w Pleszewie
zwraca siq do Pani Premier o wsparcie i reakcjq na zbyt gorliwe zdaniem naszym dziatania organu

nadzoru nad Polskim Zwiqzkiem Dzialkowc6w'
Jestefmy przekonani, ii nadz6r nad Polskim Zwiqzkiem Dzialkawc6w utrudnia prace samonqd6w

ogrodowych i wprowadza niepotrzebny zamgt ,skutecznie blokujqc rejestracjg statutu FZD w
warszawskim oddziale KRS.
jego podstawie uchwaf
IesteSmy przekonani ,iibez przyjqtego statutu i podejmowanych na
wkr6tce nastEpi paralii decyzyjnY, a wszelkie podigte do tei pory decyzie bqdq pozbawione
podstawy prawnej, Grozi to bowiern paraliiem naszych ogrod6w oraz lawinq spraw sqdowych

za

bezprawne naliczanie optaty ogrodowej.
Iesteimy przekonani ,ie Organ nadzoru celowo torpeduje dzialanie Polskiego Zwiqzku
Dziafkowc6w i kwestionuje nawet najdrobniejsze uchybienia w Statucie PZD, by tym samYm
doprowadrid do paraliiu naszej organizacji i wystqpii do s4du o ustanowienie kuratora nad PZD.
Uwaiarny,ze jest to dzialanie celowe ,poniewai Prezydent Warszawy,lct6ry zgodnie z ustawq o
stowarryszeniach pelni funkcjq organu nadzoru ijest zaangaiowany w procesy reprywatyzacyine

,

dotyczqce warszawskich grunt6w, w tyffi grunt6w zajmowanych przez rodzinne ogrody dziafkowe.
Zwracamy sig do Pani Premier o jak najsrybszq interurencjq w tej sprawie ,poniewai konfrontacja
dotyczqca Warszawskich teren6w doprowadzido powainych klopot6w wiqkszofci rodzinnych

ogrodow dziafkowYch w Polsce.
Uwaiarny,ie Nadzwyczajny Kraiowy Zjazd Delegat6w PZD, reprezentowal nas i nasze poglqdy na
temat funkcjonowania ogrod6w dzialkowych. Uchwalony za6 Statut odpowiadal na nasze i
Dziafkowc6w potrzeby, dziatkowc6w ktdrzy narn zaufali ,
jedynie chqd
Jeste6my przekonani ,ie ze strony nadzoru brak jest iakiejkolwiek woli wspdtpracy a

torpedowania zapis6w statutu i podigtych na jego podstawie uchwal.
Mamy odczucie,ie aparat paistwowy pr6buje ttamsi( o96lnopolskie stowarzyszenie.
Pani Premier
Nie tak powinno wyglqdai padstwo przyjazne obywatelom.
Jeszcze raz prosimy Paniq Premier o wsparcie i reakcje na zbyt gorliwe dzialania organu nadzoru
nad Polskim Zwiqzkiem Dziafkowc6w.
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