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SzanownaPani Prrlmier,
W zwiqzku z wysttqpieniemdo Pan,iPremieftptzezRzeczlnikPraw Obywatelskich
podnoszonych
Ireny Lipowicz z wnioskiem o zajqcie stanowiskaw sprawie
z Konstytucj RP
niekt6re Srodowisikadzialkowc6w wqtpliwosci co do zgodnoSc'i
I J
z d
zapisow nowo uchu,alonej ustawy o rodzilpych ogrodach dzirrtkowych
u
do Try
grudnia2013r., vi efekcie kt6rego mo2e nlast4picskierowaniettstawy
kich
grupy
Konstytucyjnego, dzialaiqc w irnieniu ponad 50 tysigcznej
te
dzialkowcow zwracamy sig do Pani Pnemier o wydanie opinii oddalaj 'i
i a

w4tpliwodci.
by zawirowaniawzn
W interesieogronilrejwiEkszosciprolskichdzialkowcow.jest
ilv,
w krotkich odstEpachczasu wok,5l prawa o ogtodach rlzialkovnich wreszcie
w grudniu 2 1 3r .
a dzialkowcy otrz:ymaliszansgspokojnejuprawy dzialek' Uchwal'rna
jest odbierana w S
ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych dobrze
i ni
dzialkowc6w, kt,Srizyrnieli naclziejg,2e zakofrczyl sie czas zamqtu
Trwa Kres
o przyszlosd polskich ogrodow dzialkowych i polskich dzialkowcow'
jak
wdrazanianowego prawa, kt6rego stosow4niaucz4 sig zar6wno zatz4dyogrod
i samidzialkowc'Y.
'iada
Srodowiskulielicznq grupy dziallkowcow,kt6rym nie od
Niestetys4 w nas2lyrn
jergo zmia:ry' Pomijaj4c
\ze
nowe prawo i prcdejmuj4dz,ialaniazmierzaj4cedo
jest w
Ii.tyce
ustanowieniepretwa,ktore bqdzieodpowiaflaloogolowi spoleczofistwa
wla6ciw40cenE
niemozliwe,podnosimy argumentykt6re ppzwol4 Pani Premier llodj4c
w przedmiotowejsPrawie.

Ze u$tawanie wypelnia postanowieriT
Nie wytrzymujekrytyki ar:gumenl,
ne
ni
Konstytucyjnego i powtarza c;zgsc regulacji uznarrych wczesniej za
iosia
z Konstytucjq.!V tej sprawie rlamy calkowicie odmienne zdanie' Ustawa
w
obowiqzkow4 pr:zynale2noscdzialkowcdw do Polskiego T,wrqzku Dzialk
ogrodowegood prawa do dziatki' 13.azdy
do stowarzyszqnia
i oderwalaprzynale2noSc

25/07 2OI4 L4:56 FAX 6182313941

dzialkowiecsam clecyduie,czy chce przyna
ogrody, ktore upert.rujgswojq szansew n
ogrodu od PZD, taLk4szansgotrzymaly. \
z ustawqpowinny odbyc sie zebrarriadziall
mogqo wyborzestowarzyszenia,
kt6re bgd
ustawieprzewidzianopowinnoScuzyskani
za jednym z mo.zliwych rozwii1zafi i
przejawemdemokracji i zdrowo rozsqdkor
tak, 2e grupa nierzerdowolonych
dzlialkowc
przejgciaogrodu. Sarniwnioskodarvcymajt
warunkiem,2e uzyskaj4 popalcie v/ymagar
mogq uzyskac takiego poparcia nawet \
podwazanianowej r.rstawy.,.Niektoreogr'
W naszymokrggu wyodrgbnilo siq:z PZD
wigkszoSidzialkovrcowopowiadasigjednr
stowarzyszenie c,gJodowe Polski Zwi4z
najbardzieji ktoremu powierza zarz,,4dzanie
Ustawa z l3 grrurlnia2013r. uchwalona
zar6wno posl6w .jak i senator6w,a Prezy
podpisai. Ustawil byta te| wsparta pr
opowiedzialsie :za przyjgciem zapropoll,
ustawabyla uchwallonana bazieprojektuo
obywateli,w swej rviqkszoSci
dzialkowc6w
Przedstawioneargumenty wskazujq na br
nowej ustawy, co wspieraj4 tez opinie
procedowaniaustawy. Przeciwko niej jes
wypowiadalisie przedstawicielevr4skich1
z prawem zar6u,no o ogrodach dzialko
odpowiadalo im, i:e ustawa chroni ogl'od
mieszkaniowe. NIi,e odpowiadal im zakt
restrykcyjneregu,ly'postQpowaniaw przyp
odpowiadal im F'c,lski Zwi4zek Dzialkov
o przestrzeganieobowi4zuj4cegollrawa i
zlamanie.Stali siie wigc jego za.iadlymi1
setektysigcydzialkrowc6ww imig osi4gnig
Prosimy Paniq Premier o zajgcie sitanowis
Obywatelskich.
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