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Przeczytalem dokladnie pismo Rzeczntka Praw Obywatelskich z dnia 20 czerwca 2014 r.skierowane do Pani Minister, w kt6rym Rzecznik podwuza konstyucyjnos6 przepis6w nowejustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych i uwierzye trie moglem, ze # takim rryut i- t"mfi"elity tzqdz4ce znowu chcq wypowiedzie6 wojng dzialkowcom. Nie dany jest nam dzialkowcomspok6j w ogrodach, nie m6wi4c ju2 o poszanowaniu naszych praw i *otrros"i zagwarantowanychw ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych, uchwalorr.l poi roku temu.
Pani Minister
Zwtacarn sip do Pani w imieniu dzialkowc6w z Rodzinnego ogrodu Dzialkowego ,,podSwierkiem" w Stron-iu S-l4skim, aUy nie podzielalaPani insynu acjiRzecznika praw Obywatelskich.Dzialkowcy nie zwtacali siE do Rzecznika z czymkolwiek, nie skarzyli siE, ze ustawa ujmuje impraw' Zatem nie w interesie dzialkowc6w Rzecznik wyst4pila z pismem ao pani Minister o opiniEw zakresie konsfrtucyjnosci najistotniejszych dra nas praw.

Dzialkowcy w moim ogrodzie wiedzqu 2-e wladza rtqdrqu podjEla pr6bg zakwestionowania tychprzepis6w ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowyctr, t<tore ,iu"rpr""rijqnalezycie nasze prawado grunt6w ogrod6w dzialkowych, pra*o do czlonkostwa w stowarzyszeniu ogrodow).rn polski
zwiqzek Dzialkowc6w atakle przepisSw dotyczqcych demokratycznego wyboru stowarryszeniaogrodowego,. kt6re mazarzqdzat ogrodem. Pewnie-wladzawolalaby aby o wyborze stowarzyszeniaogrodowego przesqdzala nie wigkszoSi dzialkowc6w, a mniej.rose. W6wczas o wyodrgbnieniudecydowalaby garstka frustrat6w, kt6rym wizja rzqdz'enia w ogrodach po swojemu nie pozwalatozumiel, 2e rz4dzi(' mohna tylko zgodnil z prawem. ci wizjonerzy w szybkim czasiedoprowadziliby ogrody do rozpadu i w konsekwencji ao ntwioacji"stowarzy szeniaogrodowegoi ogrod6w' Grunty takich ogrod6w powr6cilyby do wlascicieli tj. gmin lub skarbu paristwa.

Dzialkowcy wiedzqu ze dop6ki bgdqrazemw Polskim 
-ziiryt<udzialkowc6w, 

dop6ty b9d4istnialy i tozwijaty.sip rodzinne ogrody-driulko*.. pr6bf fikwidacji Naszego zwiqzkupodj4l wubieglym roku posel Stanislaw Huslowski w swoim projicie ustawy o ogrodach dziatkowych. Tenprojekt przepadl w Sejmie RP jako niekonstytucyiny.reruzRzecznik erari, ooywatelskich ponawiatE pr6bE, rne zdajqc byd moze sobie sprawy, ze stala tie;";;;dn;;;ce o unicestwieniele galne go stow arzy szenia zr ze szai 4c e go mi li on czlonk6w - ob ywatel i Rp.
Dzialkowcy chcq wierzyc, 2e Pant Minister w sprawie kwestionowan ej przez RzecznikaPraw obywatelskich zajmie stanowisko zgodne z naszymi' oczekiwaniami.

Do wiadomoSci:

Stronie Sl4skie, 25lipca2}I4 r.J6zef Biemacki
z ROD,,Pod Swierkiem"
w Stroniu Slaskim

1. Rzecznik Praw Obywatelskich.
2. Krajowa Rada

Polskiego Zwiry,ku Dzialkowc6w
3. Okrqgowy Zarz4d Sudecki

Polskiego Zwiry,ku Dzialkowc6w.


