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Pani Prof. lrena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Tarzqd ROD w Ustce reprezentujqcy 900 dziatkowc6w zwraca siq do RPO by dokonaf
obiektywnej oceny sytuacji i nie anga2owal siq w*olejnq kampaniq przeciw Rodzinnym Ogrodom

Dziatkowym. Aktualniq ustawe o rodzinnych ogrodach dziatkowych RPO uznaje jako nie zgodnq

z konstytucjq i wprowadza tym samym u dziatkowc6w stres, niepewnoSi i obawq o dalsze losy

legalnie dziatajqcej organizacji PZD i w konsekwencji o istnienie wielu ogrod6w dziatkowych.

Jak to moiliwe, 2e obywatelski projekt ustawy o ROD, pod kt6rym podpisalo siq 900 000 obywateli

zatwierdzony przez prezydenta w dniu 13 grudnia 2013r. przeszedl wszystkie szczeble proceduralne

i nikt nie zauwa2yt tej niezgodnoSci.
Dopiero dwa stowarzyszenia ogrodowe z potudnia Polskidziatajqce zresztq nielegalnie, zwr6cily

uwage RPO by przyjrzal siq ustawie bo wedlug nich ustawa jest niezgodna z konsfftucjq.

Miatoby to by6,,liberum veto" - czyli powt6rka praktyk sejmowych z XVll wieku w naszej

Rzeczypospolitej? Przecie2,,liberum veto" zostato zniesione przez Konstytucjq 3 Maja, kt6ra

wprowadzita zasadq wiqkszoSciowq na stale, Czy prawnicy sejmu, senatu. prezydenta RP nie

dostrzeglitej niezgodnoSciz konstytucjq, kt6rq dostrzegl RPO po przeczytaniu pisma od dw6ch

nielegalnych zrzeszed z potudnia Polski. Wobec tego czyim rzecznikiem jest RPO Pani Prof. lrena

Lipowicz? A moie tej niezgodno6ci z konstytucja nie ma, a kwestionowanie ustawy ma innq
przyczyne, jakq? Kto za tym stoi? Moiemy przypuszczafl,2e te same grupy interesu, kt6re od wielu lat

wafczq z dzialkowcami i naszym PZD chcq przejqt,tereny zajqte przez ROD. Dziaiania RPO na tym

odcinku odnoszq skutek odwrotny od zamierzonego. Je2eli kto5 z dzialkowc6w wczeSniej miat

wqtpliwo6cijak zagtosowai na zebraniu stowarzyszeniowym to po dziafaniach RPO wyzbyf siq

zludzefi. Jedynie PZD jako milionowe stowarzyszenie dzialkowc6w moie obroni6 nasze ogrodowe

tereny przed zabetonowaniem. Mataczenie pogarsza tylko wizerunek RPO, a tym samym zaufanie do

rzqdowych ugrupowafi politycznych. Chyba RPO nie chodzi o to by kilkumilionowa rzesza obywateli

korzystajqcych z dziatek w ROD postrzegalo partie rzqdzqce to jest PO i PSL jako ugrupowania
polityczne sprzyjajqce grupom geszefciarzy i lobbyst6w czyhajqcych na tereny ogrod6w dzialkowych

a nie liczyla siq z wolq obywateli. Przecie2 Pani urzqd a r6wnie2 partia polityczna ma w swojej nazwie
przymiotnik obywatelska, a wiqc obywatele muszq byd podmiotem a nie przedmiotem dziata6. Jeieli

tego obywatele nie odczujq (a obecnie nie odczuwajq)to przy pierwszym zakrqcie ( czytaj wyborach)

,,wypadniecie za burtq".
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