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Pani

Ewa Kopacz

Premier RP

Zarzad Rodrinnego Ogrodu D.ialkow€go im ,l(x)o-lecia Paistwa Folskiego w Pleszewie zwraca siq

do Pani Premier o wsparcle i reakcjq na dzialania organu nadzoru nad Polsklm Zwiqzkiem

Dzialkowc6w.

JesteJmv prrekonani , i! nadz6r nad Polsklm Zwiazkiem Dziafkowc6w utrudnia pracg samonqd6w

ogrodowych i wprowadza niePotrrebny zamQt oraz skut€cznie blokuje rejestraciq statutu PZD w

warszawskim oddrlale KRS.

Bez prryiQtego statutu i podeimowanych na jego podstawie uchwal wkrotce nastqpi paralii

decyryjny, a wszelkie podiete do tej pory decyzie bgdl pozbawione podstawy prawnej. Grozi to

bowlem paraliiem naszych ogrod6w oraz lawinq spraw sqdowych za bezprawne naliczanie oPlaty

ogrodowej.

Uwaiamy ,ze organ nadmru celowo torpeduie drialanie Polskiego Zwiqrku Dziatkowc6w i

kwestionuje nawet najdrobniejsze uchybienia w Statucie PZg, by tym samym doprowadzid do

paraliiu naszei organizacii i wyst?pi6 do sqdu o ustanowienie kuratora nad PZD.

Uwaiamv ,re ,est to dzialanie celowe ,poniewai Prezydent Warszawy ,kt6ry zgodnie z ustawq o

stowarzysreniach pelni funkcre organu nadzoru i jest zaangaiowanY w procesy reprywatyzacyjne ,

dotyczace warszawskich grunt6w, w tym Srunt6w zaimowanych pnez rodzinne ogrody dzialkowe.

zwracamy siq do Pan; Premier o jak interwencje w tei sprawie ,poniewai konfrontacja dotyczqca

Warszawskich teren6w doprowadzi do powainych kloPot5w wiekszoici rodzinnych ogrod6w

dzialkowych w Polsce.

Uwaiamy ,ie Nadzwyczainy Kraiowy zJard Delegat6w PzD, reprezentowal nas i nasze poglqdy na

temat funkcionowania ogrod6w dzialkowych ,a uchwalony Statut odPowiadal na nasre i

Dzialkowc6w potrzeby, dzialkowc6w kt6rzy nam :aufali.
Uwaiamy ,ie ze strony nad:oru brak jest iakiejkolwiek woli wsptl'lpracv a iedynie chqd

torpedowania zapis6w statutu i podiQtych na lego Podstawie uchwaf.

Mamy odczucle ,ie aparat pafstwowy pr6bule tlamsl{ og6lnopolskie stowanyszenle i

nle tak powinno wyglada6 patistwo prryiazne obywatelom.

Jeszcre raz prosimy Panie Premier o wspartie i reakjq na zbyt gorliwe dzialania organu nadzoru

nad Polsklm Zwiqzkiem Driafkowc6w.

Z upowainienia zarzqdu ROD


