
STANOWISKO
dzittłkowców Rodzinnego hgrodu Działkowego ,,Kolejurz" w Sulecltowie biorących udział w

zebraniu zwołanym w trybie art. 69.1 [Istawy o ROD z dniu 13 grudnia 20]3 roku w sprawie
wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło nasz ogród.

Sz. Pani
Profdr hab. Irena Lipowicz
Rze czn ik P r aw O byw utels kic It

Szanowna Pani Profesor !

Inicjatywa Pani Rzecznik skierowans przeciwko nowej ustawie o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku spowodowała ogromne wzburzenie wśród
działkowców. Użytkownicy działek są oburzeni postawą Puni Rzecznik, która powinna stać
na straży przestrzegania prawa, a nie nukłaniunia do jego łumania.
Przez wszystkie lata walki działkowców o swoje prdwa i o pr7etrwanie ogrodów działkowyclt
Rzecznik Praw Obywatelskich nie chciał stanąć w obronie wciąż atakowanych ze wszech
stron działkowców. uważam!, że za tym wszystkim kryje się kolejny raz cltęć zawładnięcia
gruntami naszyclt ogrodów i wyratcić z niclt działkowców. Jak można od ponad 20 lat
uprawiać poliĄlkę wyniszczania jednej grupy społecznej, jaką są działkowcy i ich
organizacja? resteśmy nieustannie atukowani, nękani, stresowani, szarpani emocjonulnie
- dlaczego? Dlaczego nie możemy uprawiać swoiclt działek w spokoju, ciszy i cieszyć się z
drugiego życia jakie nam daje? Musimy pisać kolejne apele, protesĘ, zbierać podpisy i
udowatlniać, że coś nam się należy.
Czy tak ma wyglądać wypoczynek rencistów i emerytów u scltyłku swojego życia ?.

Działania prowadzone przeciwko PZD i działkowcom można u7nać, że prowadzona jest
bezwzględna akcja mająca doprowadzić do wyrzucenia nas z ogrodów dziułkowych i
uwolnić te tereny na cele'komercyjne.
Wszyscy wiemy, że właśnie nowa ustawa, która weszła w życie 19 stycznia 2014 r daje nam
wolność wyboru. Możemy sami decydować czy pozostujemy w PZD, czy użytkujemy działkę
jako osoba niezrzeszona - możemy wystcppić z PZD, dopiero nowa ustawa daje nam taki
wybór. Czy to jest monopol ?

szanowna pani Rzecznik !

Funkcju jaką Pani pelni zobowicputje do obiekĘwnej oceny sytuctcji. Wyrażamy naclzieję, że
uwzględni Pani ncsz głos. Liczymy również, że stanowisko Pani będzie pozyĘwne dla naszej
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku.'
wyrażcmy nadzieję, że polscy elziałkowcy znajdą w pani osobę skłonną udzielić naszemu
środowisku potrzebnego wsparcia, bęclzie pozytywne dla nowej ustawy, która zabezpiecza
prawa działkowców i zapewni dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Stllecltów dnia 20 września 20I4 roku
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WYKAZ
podpisów uczestników Zebrania w rodzinnym ogrodzie działkowym ,,Kolejarz" w

Sulechowie w dniu 20.09.2014 roku pod Stanowiskiem do RPO

L.P. Nttzwisko i imię Podnis
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