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Prezydium Okrqgowego Zatz4du

Warmifisko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

w sprawie: zaangaiowania autorytetu urzqdu Rzecznika Praw

Obywatelskich w prdbq podwaienta zapisdw ustawy o rodzinnych ogrodaclt

dziatkowvch

po zapomaniu siE z pismern w sprawie oceny zapisdw ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych skierowanym przezRzecznika Pi:aw Obywatelskich praf, Irenq Lipowicz

do wicepremier ElZbiety Biefikowskiej, Prezydium okrqgowego zarz4du warmifsko-

Mazurskiego PZD w Olszrynie stwierdza, ie zaangazowanie autorltetu urzqdu

Rzecznika Praw Obywatolskich, jest kolejn4 pr6b4 podwaZenia bezpieczeristwa

prawnego ogrod6w dzialkowych w Polsce opartego ustawie o rodzinnych ogrodach

dzialkowych, stworzonej na projekcie obywatolskim popartym przez blisko milion

obywateli.
Zarzuty co do niekonsfrtucyjno$ci ustawy o rodzinnych ogrodach daialkowych

s4 bezzasadne. Przedstawione argumenty nie znajduj4 oparcia w rzeczywisto$ci

i przede wszystkim stoj4 w sprzeczno$ci z pogl4dami uenanych konstytucjonalist6w,

yJlny.zabierali glos podczas prac legislacyjnych nad tym aktem.

WqtpliwoSci budzq r6wniei niejasne okoliczno$ci w jakich doszio do

zaanga1owania autorytetu Rzecznika Praw Obywatelskich - dzialania podejmowane

przeciw ustawie o ROD sq inicjatyw4 $rodowisk, kt6re z ideq ogrodnictwa

dzialkowego w Polsce nie majqnic wspdlnego'

Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. wprowadeila zmiany w zasadach

funkcjonowania ROD, kt6re s4 igodne z Konsfytucj4 RP i w pelni zapewnilja

wolno5C nzeszania sig dziatkowc6w. Zapewnia pojedynczym dzialkowcom' jak

i calym ogrodom mozliwo66 wyst4pienia i polskiego Zwipku Dzialkowc6w, je$li

tylko taka jest ich wola. ,:' 
Prezydium OZ podeirzewa, 2e osobom, k36re rwtbct\y sip o pomoc do Rzecznika

praw Obywatelskich nie zale1y na dobru dzialkowc6w tylko chcq zalatwii swoje

osobiste interesY.
Dlatego tez zwracamy siE do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny

Lipowicz o nveryfikowanie swoich pogiqddw na terrat ustawy o ROD i sprawdzenie

t<to tat< naprawdq stoi za inicjatywa podwa*ania jej zgodno$ci z Konsfhrcja- ustawa

uzyskala poparcie prawie miliona obywateli i oparta zostala na projekcie

kolsuitowanym z bezpo$rednimi zainteresowanyrni - dzialkowcami z Rodzinnych

Ogrod6w Dziatkgwych. Cey ma Pani pewno$i, ze osoby, ktdre zwr6cily siE do Pani to

prawdziwi dzialkowcY?
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