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Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2014 r'

Prof. Lipowicz
Praw Ob;vatelskich

w nawiTaniu do wyst4pienia Pani Rzecznik do wiceprezes Elzbiety Bierikowskiej

z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie konstytucyjnoSci ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r'

o rodzinnych ogrodach dzialkowych' my dziaikowcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego

im. Tadeusza Kosciuszki w Krapkowicach jestesmy zaniepokojeni dzialaniami zmierzal4cymi

do kolejnego podwazenia przepis6w, kt6re s4 fundamentem istnienia i funkcjonowania ogrod6w

dziaikowych naszYm kraj u.

NowaustawaoRoDcieszysiqpoparciemdzialkowc6wwkrajuidzialkowc6wnaszego
ogrodu. WdraZamy j4 w zycie wkiadaj4c ogromny wysilek organizacyjny' Daje ona mo2liwo66

podjgcia decyzji o wyborze stowarzyszenia, maj4cego prowadzii ogr6d dzialkowy' W dniu

2g czerwca2}l4r. na zebraniu dzialkowc6w zdecydowalismy o pozostaniu ogrodu w

og6lnopolskim stowarzyszeniu - Polskim Zwirykrt Dzialkowc6w Chcemy' aby PZD

reprezentowal nasze interesy. zwiqzek dzialabardzo sprawnie i zawsze shrzy nam pomoc4'

Pomimo zapisu ustawy dopuszczajqcego tezygnaciE z czlonkostwa PZD nikt z naszego

ogrodu liczEcego 523 dzialkowc6w nie skorzystal z takiej mo2liwosci, pozostaj4c czlonkiem

Polskiego Zwiq,zku Dzialkowc6w.

ByliSmy przekonani, 2e po uchwaleniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r' bgdziemy

spokojnie upra*.ia6 nasze dzialki bez obawy o przyszlos6 ogrod6w. Jednak tak siE nie stalo.

Najpierw Pan Ryszard Grobelny, ze zwiqzku Miast Polskich podj4l dziatania do zaskarzenia

ustawy do Trybunatu Konstltucyj nego. Potem Naczelny S4d Administracyjny kwestionuje

zasadnoSi budowy altan przez dzialkowc6w. A teraz Pani Rzecznik Praw obywatelskich

z nieznanych powod6w dopatruje siq niekonstytucyjno6ci nowej ustawy, kt6ra funkcjonuje

dopiero 7 miesiEcy. Jest dla nas niezrozumiale, 2e Pani Rzecznik Praw obywatelskich, kt6ra

powinna stai na stra2y przestrzegania prawa, sugeruje likwidacjE organizacji zrzeszaj4cej prawie

milion dzialkowc6w w Polsce. Uwa:Zamy, 2e fwrkcja, kt6r4 Pani pelni zobowiqzuje

do obiektywnej oceny sYuacj i.

Pomimo\'szystkomamynadziej4'2esko,ilczysiEzamieszaniewok6logrod6w
dzialkowych i bgdziemy mogli w spokoju uprawiai swe dzialki, nie obawiaj4c siQ zagroZen

o przyszioSi ogrod6w.

Szanowna Pani Profesor

Dzialkowcy Rodzinnego ogrodu Dzialkowego im. Tadeusza Kosciuszki w Krapkowicach

i wszyscy krapkowiccy dzialkowcy zwracamy sig z prosb4 do Pani Profesor o zaniechanie

podejmowanych dzialari w stosunku do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dziaikowych.
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