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Hanna Gronkiewicz - Waltz
Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy
Al. Jerozolimskie 28

OO-024 WARSZAWA

)

OkrQgowy ZarzEd PZD w Zielonej G6rze, dziafajqc w imieniu 30 tysiqcy dzialkowc6w okrqgu
zielon0g6rskiego PZD, niniejszym listem wyraia swoje zaniepokojenie dzialaniami urzqdu stolecznego
odnoszAcymi sie do stowarzyszenia pZD. W naszym przekonaniu urzad, kt6rym pani prezydent
kieruje, nadu2ywa swoich uprawnlen jako organu nadzorujqcego.

1. Z zaskoczeniem przyjqliSmy wyraionq opiniq podwaiajecq tryb zwolania nadzwyczajnego
zjazdu PZD, na kt6rym uchwalony zostat nowy statut dostosowany do ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych. Uwaiamy, ie opinia urzqdu w tej kwestii ma za cel slu2yi innej sprawie, nii troska o
poprawno66 dzialania stowarzyszenia pzD. Do takiego poglqdu upowa2nia nas fakt, 2e statut, na
podstawie kt6rego zjazd byr zworany, nie budzit zastrzeied, bo byr zarejestrowany przez KRs, co
jednoznacznie uprawnialo do poslugiwania siq nim.

Nie mo2na siq tu oprzeC wra2eniu, ie prezydent Warszawy, poprzez swoich pracownik6w,
wszelkimi sposobami i konsekwentnie dqiy do rikwidacji ogrod6w dziatkowych w storicy, nie baczqc,
ie skutki tego dzialania ponosi care stowarzyszenie pZD. chyba, 2e o to chodzi urzqdnikom miasta
stolecznego Warszawy, aby siq tego stowarzyszenia pozbyi.

2. Nie zgadzamy sie na stwierdzenia, ie w sklad oplat ogrodowych nie wchodzq koszty
dzialalno(ci stowarzyszenia zarzqdzaiqcego rodzinnym ogrodem dziarkowym. Jest to tak samo
kuriozalne zato2enie, iak to, ie koszty urzqdu miasta stotecznego Warszawy nie powinny obciqzac
obywate li.

Gloszenie takiego poglqdu po pierwsze - swiadczy o zupelnej nieznajomo5ci funkcjonowanra
ogrodow dzialkowych, kt6re finansuiq siq same, tylko z oplat dzialkowc6w, a po drugie _ przez brak
finansowego zabezpieczenia ogrody dzialkowe utraciryby moiriwosa dziarania. chyba, 2e zn6w o to
chodzi urzqdnikom miasta stotecznego Warszawy.

WyraZamy jednoczejnie przekonanie, ie w trakcie prac na nowelizacjq ustawy o
stowarzyszeniach zostanie zauwaiony ten jej mankament, ktory pozwara organowi nadzoruiqcemu
na u2ywanie irodk6w przeciwko samorzqdnej organizacji - bez drogi odwolania siq. w odniesieniu
do stowarzyszenia PZD wykorzystanie takiej mo2liwo(ci przez urzqd mrasta storecznego jako organ
nadzorujqcy odczytujemy jako celowo zalozony zamiar po2bycia srq ze stotrcy ogrodow dzialkowych,w konsekwencji przyczynienie siq do rikwidacji rodzinnych ogrodow w catym kraju. przeciwko
takiemu scenariuszowi protestu je my.

Zwracamy uprzeimie uwagq, ze te nieprzemyslane opinie
stolicy, ale rowniei u2ytkownik6w dzialek z calego kraju. A na to
temu protestu.jemy.
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