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Pani
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Rzecznik Praw Obywatelskich

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Nowej Soli, Nowego Miasteczka i Bytomia
Odrzańskiego zwraca się do Pani Rzecznik o rewizję swojego stanowiska w stosunku do zapisów
nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia żOl3r. Uważamy, iż przepisy
przejŚciowe ustawy dotyczące wyboru przez działkowców stowarzyszenia mającego zarządzać
ogrodami działkowymi spełniają standardy konstytucyjne, a ponadto są akceptowane przez nasze
środowisko.

Fakt, że to sami działkowcy zdecydują jaka będzie przyszłość ich ogrodu jest naszym zdaniem
najwyższym wyrazem demokracji. Ustawodawca oddając tę decyzje samym działkowcom wykonał
ukłon w stronę działkowców pozostawiając ich los w ich własnych rękach. By reforma ogrodnictwa
działkowego w Polsce przebiegała sprawnie ustawodawca pozostawił Polski Związek Działkowców
jako stowarzyszenie, które ma tę reformę wprowadzić w życie. Naszym zdaniem jest to rozwiązanie
właściwe.

Uważamy, że należy mieć bardzo wiele złej woli by dostrzegać w demokratycznych mechanizmach
wady konstytucyjne. Uważamy, iż podobnie jak bywało w niedalekiej przeszłości Polski Związek
Działkowców okazał się dobrą, solidną i mądrze kierowaną instytucją do której działkowcy mają

zaufanie. Jest to przysłowiową ,,solą w oku" tych, którzy od lat próbują dobrać się do gruntów

ogrodów działkowych i robić na nich jakiś biznes. Uważamy, iż stała się Pani kolejnym narzędziem w
tej nieczyste j grze. Apelujemy do Pani o odstąpienie od swojego stanowiska i spojrzenie na ogrody

działkowe jak na obiekty które służą ludziom i które należy chronić jak dobro narodowe, a na

działkowców jako na mądrych ludzi którzy potrafią sami zadecydować jaka organizacja będzie

najlepiej dbała o ich interesy. Z dniem 19 stycznia 201,5r wszystkie Rodzinne Ogrody Działkowe w

Polsce powinny już mieć za sobą wybór stowarzyszenia, czas pokaże jak zadecydowali Polscy

Działkowcy. Mamy nadzieję, iż uszanuje Pani ich wybór i odstąpi od kwestionowania ustawy,
ponieważ będzie to wyraz braku szacunku dla ludzi którzy w sposób demokratyczny, na legalnie

zwołanych zebraniach podjęli świadomą decyzją dotyczącą swojej przyszłości. Liczymy, że jako

Rzecznik Praw Obywatelskich doceni Pani obywatelską postawę działkowców i tę decyzję uszanuje

nie próbując podważać prawa na którego podstawie owa decyzja została podjęta.

z poważaniem

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
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