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RodzlnnY Ogr6d Dzlalkowy
ln. 2Armll Wolska Polskisgo

ul. Bukot6ka 235
60'189 Poznen

Poznafl, 2O14-09-04

Rzecznik Praw obywatelsklch

Pani Prof. lrena Llpowlcz

Al, Solidarno6ci 77

00-950 Warszawa

W imieniu 640 dziafkowych rodzin z Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego im. 2 Armii WP w Poznaniu

wyraiamy sprzeciw wobec p16by podwazania przez Rzecznika Praw obywatelskich konstytucyjno(ci

ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 13 grudnia 2013r.

Uchwalona przez Sejm RP ustawa jest wynikiem woli blisko mlljona obywateli popierajacych proiekt

ustawy, kt6ry stal siq fundamentem obowiazuiEceso prawa, a ustawodawca niemal jednomySlnie,

bez partyjnych podzial6w, zaglosowal za jej Przyjqciem. ustawa dobrze stuiy dziafkowcom

i ogrodnictwu, bo wprowadzila regulacje prawne pozwala.iEce na funkcjonowanie tak potrzebnych

spoleczeistwu ogrod6w w polskich miastach i zabezpieczyla ich byt przed likwidacjq na cele

komercyjne. Tworzy tei ogrodom tresciq art. 76 warunki do uregulowania ich stanu prawnego,

dotychczas nieuregulowanego. Dotyczy to m,in. naszego ogrodu, kt6ry pomimo 33 lat istnienia nie

m6gl doczekad sie na pefna regulacjq prawnE. szanujEc prawa wtaScicieli Srunt6w ustawa chroni

takie dzialkowc6w nawet na terenach prywatnych przed ich wyrzuceniem z dzialek bez chodby

grosza odszkodowania. A przeciei tak bylo jeszcze niedawno, o czym wie takie Rzecznik Praw

obywatelskich, chodby za przyczynE wystqpierl dziatkowc6w z RoD im 23 LuteSo w Poznaniu.

ustawa, wbrew temu co napisala Pani Profesor w dzienniku Rzeczpospolita, realizuje takze

postanowienia wyroku Trvbunalu Konsqducyjnego daJEc swobodg zardwno dzialkowcom jak icatym

ogrodom decydowania w demokratyczny spos6b o przynale2nosci do stowarzyszenia o8rodowego

pZD. Nie moie pani profesor mied za zle dzialkowcom, ze ufaja swojemu Zwiqzkowi iwybierajq swojE

drogq w ramach teSo stowarzyszenia. To, ie grupie dysydent6w zwiqzkowych nie podoba siq ustawa'

bo chcieliby doprowadzii do likwidacji ZwiEzku, do kt6rego nie muszq nale2ed, jegli te8o nie chcQ, nie

moie podwa2ai prawa tysiqcy dzialkowc6w do posiadania swojej organizacji, kt6rej zaufa|i w

przeszloSci i nadal ufaiq.

Jeteli chce Pani Profesor byd takie Rzecznikiem setek tysiqcy polskich dzialkowc6w, to proszq

zrewidowac swoje stanowisko i uznad racie podnoszone w obronie ustawy. chyba, ie zamierza Pani

przyczynid siq do rozblcia idei polskiego ogrodnictwa dzialkowego oraz zniszczenia wielu ogrod6w w

interesie weskiej grupy niezadowolonych dzialkowc6w istoiEcych za nimi ludzi biznesu, czyhajqcych

na przejqcie atrakcyjnych teren6w, kt6re dzii sluiq kilku milionom mniei zamoinych Polakdw.

Z powaianiem,
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