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Szanowny Panie Prezesie !

Pozwoli Pan, 2e jako spoleczny organ, jakim jest pochodzqca z
wyboru, a nie z nominacji Torurlsko - Wloclawska Okrggowa Komisja
Rewizyjna PZD zaprezentujemy swoje stanowisko w zwiryku z

Wznaczeniem na28 czerwca2012 roku sprawy o sygnaturze akt K 8/10
z wniosku Pierwszego Prezesa S4du Najwyzszego.

Trudno nam odnieSd sig do wszystkich zarzut6w sformulowanych
przez Pierwszego Prezesa S4du Najwyzszego, mozemy, wrQcz musimy
jednak odnieSd sig do kilku kwestii poruszonych we wniosku:

Rzekomo ustawa z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach
dzialkowych nie przyznaje osobowoSci prawnej ogrodom dzialkowym, a

tym samym pozbawia czlonk6w PZD wplyrvu na zarzqdzanie calq
organizacjq. Tak jednak nie jest. At1.27 tejhe ustawy jednoznacznieibez
cienia w4tpliwoSci stwierdza, 2e PZD posiada osobowoS6 prawn4 i dziala
poprzez swoje organy ustanowione ustaw1 oraz statutem. Moc4 tego
artykulu jednostki organizacyjne kahdego szczebla korzystajq z
osobowoSci prawnej.

Zkolei Statut PZD uchwalony przez VII Krajovty Zjazd Delegat6w
Polskiego Zwiyzku Dzialkowc6w i zarejestrowany w S4dzie Rejestrowym
w Warszawie Uchwal4 Nr I z dnia 6 kwietnia 2006 roku w $ 3 okreSla
szczeg6lowo zakres osobowoSci prawnej dla kahdego szczebla
organizacyjnego PZD.

Wnio skodawca stwierdza r 6wnie2, 2e inne or ganizacje (p oza P ZD)
nie maj4 takich samych praw, jak nasza organizacja. Prosimy wziql pod
uwagg fakt,2e s4 to organizacje szczqtkowe, powstaj4ce sporadycznie i
skladaj4ce sig zregily zbylych czlonk6w PZD lamiqcych prawo, i to nie
tylko prawo zwigz,kowe, ale i prawo powszechnie obowi1zujqce.I nie jest
to ruch masowy, coraz czgSciej powstaj4cy, Iecz przeciwnie, coraz
czgSciej zarikaj1cy.

Rzecz w tym, 2e ten system prawny oraz nasza organizacja
stanowi4 istotn4 przeszkodg w swobodnym przeksztalcaniu ogrod6w w
ziemie przeznaczone do innego uLytku, a zatem sprzedane przez ich
dysponent6w po cenach komercyjnych, a tereny zielone swobodnie bgd4
mogty by6 (z namaszczeniem prawa) przeksztalcone w betonowe



blokowiska i galerie handlowe. I wreszcie powiedzmy prawdg: nie w tym
interes, by utrzyma6 ruch ogrodnictwa dzialkowego w naszym kraju,
prawda jest inna: ile na tym moZnazarcbic.

Z takq inicjatywq zmiany obowi4zuj4cej aktualnie ustawy z 8 lipca
2005 roku o rodzinnych ogrodach sig nie zgadzamy i z przyshuguj4cych
nam praw nie zrezygnujemy.

Torurisko-Wloclawska
Okrggowa Komisj a Rewizyjn a PZD

Otrzymuj4:
1. Adreat
2. PrezesPZD Eugeniusz Kondracki
3. Krajowa Komis.ia Rewizyjna
4. Torurisko-Wloclawski OZ PZD w Toruniu
5. a/a OKR
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