
,,Spokoju pod jablonkami chyba nie bgdzie"

Pani' redaktor Krupa-D4browska z,,Rzeczpospolitej ", specj alizuj4ca si g w sprawach
ogrod6w dzialkowych, robi wszystko by nie po razpierwszy dolo2yidzialkowcom. Moze nie
bezpoSrednio ale poirednio, wal4c w ustawE o ROD i w jej Lonstytucyjnog6 - zmierza do
zdewaluowania zapis6w tej2e ustawy i ponownego stwoizenia dzialkowcom wielkiej
niewiadomej.

Tym tazem wykorzystuje pismo RzeczntkaPraw Obywatelskich, skierowane do
Wiceprezesa Rady Ministr6w, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a kt6re z kolei jest
inspirowane pismem Dyrektora Biura Studi6w i Analiz Sadu Najwylszego,skierowanym do
Rzecznika Praw Obywatelskich. No i kolo sig zamknglo.

Ieszcze ne zd47yla ostygn46 ustawa o ROD od wejScia jej w 2ycie w dniu 19 stycznia
2014 roku, aile|to ju|r6intychpodchod6w by udowadniie , ze-iate3 istnieie:
- monopol PZD,
- uprzywilejowanie PZD w dostgpie do nieruchomoSci,
- powielani e przez now4 ustawg przepi s6w niekonstlrtucyj nych,
- utrzymywanie wyl4cznoSci PZD w prowadzeniu ogrod6w,
- ograniczenie wolnoSci zrzeszaria siE,
- niewykonane jest postanowienie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego co do iikwida cjipZD.

WqtpliwoSc ztodzila sig u Pana Dyrektora, ktory mwa.u rig wigc do Rzecznika praw
Obywatelskich, a ten z kolei do Wiceprezesa Rady Ministr6w - po co?. Bo jak wynika z
intencji, Zadne z nich nie przyjgto do wiadomoSci, ze nowa ustawa o ROD z 13 grudni a2013
rol<t;-, zaprzecza temu wszys&iemu co sig jej zarzrrca.

Nie udalo sig przeforsowai okreilonych zamiarSw w Sejmi!, wigc nileiry sntka1innej drigi
do zdewaluowania ustawy.

Scenariusz zacrynasig podobnie jak poprzednio, od Rzecznika praw Obywatelskich.
co tam Sejm, co tam ludzie - kiedy my mamy inny podgl4d. chcialouy sig

powiedzie6, jak ktos okreslil kiedys: ,,ze co dyrektoito ustawa,'.
Tego juz nie mozna zr.sntrniel.
Rodzi sig pytanie: jak daleko jeszcze bgd4 prowadzonepodchody uzeby nie bylo

przeszkody do pozyskiwania grunt6w pod o grodami ?.
Dzialkowcy mog4 sobie urobil rEce,by wciela6 w zycienowe prawo, by doskonalii

ogrody, a spokoju jak nie byto tak i'pewno nadal nie bgdzie.
Jednym slowem PROTESTUJEMY!!l przeciwko takiemu pojmowaniu ustawy o

r o dzinny ch o gro dach dzi alkowy ch.
Stanowisko kieruj emy do redakcji,,Rzeczpospolitej ", Rzecznika praw Obywatelskich,

Ministra Infrastrukfury i Rozwoju i Krajowej naay fZO. 
-

Imig nazwisko

Dzialkowcy okrggu szczecifskiego
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