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PROKURATURA
Rejonowa

w Koszalinie

dot' zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pzez Jana Farynę.

W imieniu działkowcow RoD im. ,,Centralny'' w Koszalinie, składamy zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jana Farynę - byłego prezesa Zarządu RoD w/w

o wycince 3 zdrowych drzew o Średnicy 47,43,36 cm'
Wycięte drzewa to 2O-letnie wierzby, na wycięcie ktÓrych Zarząd RoD nie otrzymał Wymaganego
zezwolenia z Zarządu DrÓg Miejskich i Zieleni w Koszalinie' Drzewa zostały wycięte w listopadzie
ogrodu, ktory podjął samodzielną decyzję

2013 r. itrafiły na opał na działkę wymienionego wyzejJana Faryny

wyniku tego faktu ogrod im' ,,Centralny" został ukarany kwotą tyt. egzekucji w wys.
35.257'60 oraz karą administracyjną wymierzonąprzez Urząd Miasta Koszalina W Wys. 4'997,66 zł.
Łączne obciązenie budŻetu ogrodu to koszt rzędu 40.255,26 zł., ktory bezprawnie dotyka wszystkich
działkowcÓw'

Jednocześnieinformujemy, ze od roku 2014 sprawę tę kierowaliśmydo okręgowego Zarządu
PZD w Koszalinie oraz Krajowej Rady PZD w Warszawie. obie jednostki sprawujące nadzor i kontrolę
nad działalnoŚcią

RoD w PZD nie reagują w sposob właŚciwy na zaistniały problem i wydaje się, ze

zamiatajągo pod tzw' ,,dywan''.
PoniewaŻ nie godzimy się na przejaw jaskrawego lekcewaŻenia praw działkowcÓw, łamania
przepisow w sprawie ochrony drzew obowiązujących w 2013 r., bezmyŚlnego i jednoosobowego
zarządzania ogrodem z jednoczesnym narazaniem go na straty finansowe. Wprawdzie Krajowa Rada
PZD w Warszawie odwołała z zajmowanego stanowiska p. J. Farynę w styczniu br', ale w zaden
sposÓb nie odniosła się do strat poniesionych przez nasz ogrÓd. Wynika z tego, ze brak kompetencj|

i chęci do uczciwej ochrony praw działkowcÓw krÓluje w PZD bezkarnie. W związku z powyzszym
składamy zawiadomienie jak wyŻej' Liczymy na rzetelne zbadanie poruszonego problemu i zajęcie
właściwego sta nowiska.
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W zalagzeniu:

Zał' ar 1- pismo do KMP w Koszalinie.
Zał. nr 2 -protokoł przesłuchania Świadka
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