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STANOWISKO
Delegat6w na Rejonowej Konferencji przedziazdou,ei w
Tarnowskie G6ry
W sprawie wyst4pienia prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy
z dnia: 02.04.2015
Szanowna Pani Prezydent
Del egaci Rejonowe j Kon feren cj i p rzedzjazdowej po

ego Zwi4zku
Dziaikowc6w w Tarnowskie G6ry ze smutkiem i niezrozumieniem
przyjqliSmy informaciq o wystEpieniu pani, skieror,vanym iv
dniu
02.04.2015 do Krajowej Rady polskiegoZwiqzku Dzialkowc6r,v
w
Warszawie, w kt6rym bez prawomocnego zakoiczenia postgpowania
s4dorvego w sprawie rejestracji statutu przylqtego przez polski
Zwiazek
Dzialkowc6w w dniu: 23.1,0.2014.
Zakwestionowata Pani w spos6b kategoryczny stosorvanie zar6wno
przez
Krajowq Radq iak i wszystkie jednostki organizacyjne polskiego zwiqzku
Dzialkowc6w nowego Statutu p.Z.D.
Nowa ustawa 2dnia13.12.2013 data szansq dzialkowcom
na spokojn4
pracq i wdra2anie nowych zasad funkcjonowania naszego
zwiEzku.
Zauwaiy( naleiy Le uchwalajqc nowy statut spelniono obo,,viqzek
wynikajqcy z art. 68 ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych,
zachowano termin 1B miesiqcy od dafy wejscia rv 2ycie
nowei ustawv a
tak2e zlo2ono wniosek do s4du rejestrowego o zmianq
*pir,,-KRS ,r.r, ,
nowym statutenl.
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Wszystkim dzialkowcom mocno zale2y na dalszym rozwoju
ogrodnictwa dzialkowego w interesie nie tylko dzialkowc6w are
i calych
miast, na kt6rych sq ogrody.
O tym w pelni przekonalo nas delegat6w to iZ \,v dniu
5.05.2015 w
programie TV,,Swiaf siq krqci,,w sondzie Czy ogrody maiq pozostac
czy nie?
Ankietowani w calym kraju odporvie dzieli za pozostaniem ogrocl6w
rv
miastach bylo 95o/o a przeciw 5%. Daje nam poglEd 2e spoleczef
s two |vczv
sobie aby ogrody byty nadal i tak powinno pozostai zgoclnie
z woiq
spoleczefstwa.
Prosimy o niepodejmowanie wobec porskiego Zwiqzku
Dzialkorvc6r,v w
warszawie zapowiedzianych dziara6 do czasu wyclania prawomocnego
orzeczenra przez nie;.awisly sad.
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