
Rodzinny Ogr6d Dzialkowy
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Stanowisko
uczrestnik6w uroczysfych obchod6w 50 -Lecia istnienia

Rodzinnego ogrodu Dziarkowego "wielatowo" w Zlotowie
w spra'wie podwaZania przez Rzecznika praw obywatelskich

zapis6w nowej ustawy o ROD z 13 grudnia2013 roku.

Dzialkowcy z Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego "Wielatowo" w Zlotowie bior4cy udzial w
uroczystoSciach z okazji jubileuszu 50 - lecia istnienia ogrodu po zapoznaniu sig'z pismem
Pani prof. Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanym do pani Elzbiety
Bierikowskiej Wiceprezes Rady Ministr6w stwierdzaj4, 2e jest to inicjatywa zmierzajqca dt
zmiany ustawy uchvralonej w 13 grudnia 2013 roku. JesteSmy jlgo tresci4-bardzo
zaniepokojeni.

Oskarzenia s4 bardzo powa2ne i w naszej ocenie nie s4 prawdziwe. podwaza pani
konstytucyjnoSi ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowy ch z li grudnia 2013 roku gl6wnie
bezpieczeftstwo prawne grunt6w ogrod6w oraz zapisy dotycz4ce demokraty cznego prawa
dzialkowc6w do wyboru podczas zebrah ustawowych stowarzyszenia ogrodowego, kt6re
bgdzi e zarzydzalo o grodem.

Nie potrafimy znale2(i uzasadnienia dla tej inicjatywy, kt6rej autorem jest Rzecznik praw
Obywatelskich, kt6rel3o obowi4zkiem jest obrona nas dziaikowc6w a nie podwazanie
obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach, kt6r4 poparlo 924 tysigcy dzialkowc6w, licznie
wladze samorz4dowe ctraz 441 poslow podczas glosowania w dniu l3 grudnia 2013 roku.

Ustawa jest zgodna z konstytucj4, zlikwidowala monopol Zwiqzku oraz rozdzielila
czlonkostwo od prawat do dzialki. Ka2demu z nas ustawa zagwarantowala demokratyczny
wyb6r stowarzyszenia ogrodowego. Nie chcemy, aby po 6. miesi4cach jej obowi4zywani'a
Rzecznik Praw Obywatelskich fundowal nam chaos w ogrodach

My chcemy spokoju u, ogrodach i na dzialkach. Ten spokoj gwarantuje nam nowa ustawa o
rodzinnych ogrodach dzialkowych, pod ktor4 sig podpisaliSmy oraz polski Zwiqzek
Dzialkowc6w, kt6ry urlowodnil nam na przestrzeni 33 lat jego funkcjonowania, ze wypelnia
bardzo dobrze swoje obowi4zki wobec ogrod6w i dzialkowc6w.

Informujemy Pani4 Rz:ecznik Praw Obywatelskich, ze bgdziemy walczyc o ZwiEzek oraz o
nienaruszalnoSi zapis6w ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowy ch zZ0t3 roku.
Nasze stanowisko prze:sylamy r6wnie2 do Prezydenta RP, Marszalek Sejmu Rp, prezesa Rady
Ministr6w, Wiceprezers Rady Ministr6w, Przewodnicz1cych Klubbw Parlamenta.ny.h,
Parlamentarzyst6w Ziemi Pilskiej oraz Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.

Pod listem podpisalo sig 106 uczestnik6w uroczystoSci.


