
Kolegium Prezesów
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
ze Szprotawy i Małomic

Szprotawa 76,09.2OL4r

Pani
lrena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Rzecznik,

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych ze Szprotawy i Małomic po zapoznani się ze stanowiskiem

prezentowanym przez Panią Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie przepisów ustawy o Rodzinnych

Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2OI4r. zwracają się o odstąpienie od tych poglądów, gdyż są

one niezgodne z prawdą i krzywdzące dla całego środowiska działkowców w Polsce.

Przepisy przejściowe ustawy zakładają, iż decyzja co do przyszłości ogrodu należy do działkowców,
jest to rozwiązanie, które pozwoli zdecydować działkowcom czy chcą pozostać w Polskim Związku

Działkowców czy też dziatać samodzielnie jako odrębne stowarzyszenie. Uważamy, że to rozwiązanie
jest całkowicie zgodne z oczekiwaniami Działkowców.

Szanowna Pani Rzecznik,

jako obywatele świadomi swoich praw zwracamy się do Pani o wsłuchanie się w nasz głos oraz w listy

i stanowiska, które płyną do Pani z całego kraju, z różnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nie

możemy się zgodzić z faktem, iz swoje stanowisko oparła Pani na skargach stowarzyszeń, które

uzurpują sobie prawo do zarządzania ogrodami mimo, że to prawo im się nie należy, Z przykrością

stwierdzamy, że głos 1 miliona obywateli popierających ustawę ma dla Pani mniejsze znaczenie niż

pojedyncze głosy malkontentów, którzy od lat są skonfliktowani z Polskim Związkiem Działkowców.

Ogrody ze Szprotawy i Małomic na dzień dzisiejszy są przed zebraniami wynikającymi z art.69.]_

ustawy o ROD i czas pokaże jaką drogą podążą, ale będzie to suwerenna decyzja działkowców.
Uważamy, ze jest to najwyższy przejaw demokracji i swobody wyboru. Doszukiwanie się w tym
procesie wad konstytucyjnych jest nie eleganckie i nie przystoi osobie, która pełni funkcję rzecznika
praw obywatelskich.

Mamy świadomość, ze ogrody działkowe zawsze stanowiły obiekty zainteresowania róznych grup,

ponieważ wiemy, że grunty pod ogrodami stanowią ogromny majątek. Zgodnie z prawem tego
majątku działkowcom nie można odebrać. Wyrażamy nadzieję, że nie rozpoczyna Pani batalii o

zmianę prawa by otworzyć furtkę do masowej likwidacji ogrodów. Liczymy, iż przemyśli Pani swoje
postępowanie idokona zmiany stanowiska w sprawie ustawy o ROD. l /'postępowanie idokona zmiany stanowiska w sprawie ustawy o ROD. 

t i

/,&,otrl/t (o_ łę. apD,y€LĄKI] lLoNo*Jo__ {, /

*J ł,Xń" i ń,,e-,*ł,z Ń ;,, trr:ił: : ., gMń#.;:. ),f"2
373|u.rl.ro*rb-'łlr -Ą1^ ?er,yQcO§ Aałąlbn o'ncnł

rn Bo,{rr.,a trctfc*-,ńq_t : Rcf) Kn,ą;:rr,,ucsKi ę 9"'
Y, if-a" ti 

"ryV:'ff;':'WrW 
W3 

t-"t Y 

< 
V


