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Okrę gowa Komi sj a Rozj emcza Pol skie g o Związktł Działkowców w
Zielonej Gorze z pocztlciem zawodu i z wielkimi obawami odczytuje Pani
zastrzeżenia do legalności, uczciwości i czystości intencji Ustawodawcy w
procesie tworzenia nowego prawa dla działkowców.
Bardzo wysoko cenimy sobie Ustawę z l3 grudnia2013 roku o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych.
Wniosła ona tak bardzo oczekiwany w ogrodach spokój i wiarę w poważne
tralćowanie niemalze miliona polskich rodzin działkowców.
Z wielkim entuĄazmem, skrupulatnością i nadziejąprzystąpiliśmy do
wypehrian ia nałożonych ustawą obowią7ków.
Ze n o zumi enie m i b ez j akichko lwiek zastt zeżęń traktuj emy w szy stki ch tych
działkowców ktorzy chcąrealizowac swoją miłość do ogrodow pozaPolskim
Zw iązkiem Dzi ałk owc ów.
Uwazamy iz Ustawodawca celowo w demokr aty cznym traktowaniu
społeczeństwa, dał wolność wyboru kazdemu działkowcowi z jakąorganizacją
(stowarzyszeniem ogrodowym) chce realizować swoje hobby.
Z tego tez powodu zal<rrywdzące uwazamy negaĘwne nastawienie Pani
Rzeczrik do działkowców Tzeszonych w Polskim ZwiązkuDziałkowców.
Nasze zaniepokojenie wyvofują stwierdzeniazawarte w piśmie Pani Profesor
do Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej z dnia 20.06.2014 roku mówiące o
niekonstytucyjności Ustawy z 13.12.2013 roku o Rodzinnych Ogrodach



Działkowych oraz o konieczności likwidacji PZD, atakże konieczności
wyvłaszczęnia legalnego posiadacza (PZD) z jego praw.
Działania te wydają się nam wysoce kolidujące zideąStraznika Praw
Obywatela i w naszej optyce jest to zarnach na słusznerprawem usankcjonowane
interesy miliona polskich działkowców.

Jeszcze nie obeschła farba na dobrym i sprawiedliwym prawie a jvż to prawo
znajduje krytykow i zaciekĘch wrogow, którzy próbują udowodnić złe intencje
i niekompetencję Sejmu.
To dla nas zrozumiałe, bo przecież to dobre prawo narusza interesy nie zawsze
czyste, stanowi zawod dla tych ktorzy oczekiwali masowego porzucania
Polskiego ZwiązkuDziałkowców a exodus nie następuje.
Wielkim zaskoczeniem dla nas jest wspieranie takich postaw i takiego myślenia
przez Rzeczrrika Praw Obywatelskich.

Szanowna Pani Rzecznlkwierzymy że Pani niekorzystna dla nas inicjatywa nie
będzie miała dalszych konsekwencji, sądzimy że dobro i sfuszne interesy
milionowej rzeszy działkowców jest dla Pani waż,nięjg7e nż najbardziej niecna i
krzykliwa propaganda przeciwko nam i naszemu zrviązkowi.
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