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Szanowna Pani profesor.

Członkowie naszej Okręgowej Kornisii Rewizyjnej PZD l,v Zielonej Gorze
z uwagą, wielkim niepokojern i obawami śledzą koleine podejrnowane inicjatywy
przez Panią profesor w sprawie rzekomo niekonstytucyinych zapisów znajdujących się
w nowej ustawie o rodzinnych ogrodach działkow,ych z 13 grudnia 2013r.Ustawie ,która
w swoim funkcjonowaniu dopiero raczkuje a Pni profesor już widzi tak wiele w niej wad.

Proiekt ten tworzył sięprzez wiele miesięcy był analizowany , rozpatrywany
między innyrni w kontekście zgodności z konstytucją przez wielkie grono kornisji,
podkomisji, biuro legislacyjne sejmu, prawników a wreszcie uchwalony przez polski
Parlament i podpisany przęz pana Prezydenta RP . Czyżby oni wszyscy nie byli
kompetentni w wykonywaniu swoich obowiązków dla dobra kraju i żyjących w niej ludzi
w tyrn nas działkowców .

Szanowna Pani, urząd który jest przez Panią reprezentowany powinien
bronić praw obywatelskich polskiego społeczeństwa a nie jak nam się wydaje wąskiej grupy
ludzi , któryrn nowa ustawa o ogrodach działkowych utrudnia mozliwość dostępu do
terenów ogrodów działkowych w celu ich likwidacji.

Ustawa zagwarantowała możliwośc dobrowolnego zrzeszania się
i wyodrębnienia nowego stowarzyszenia z struktur PZD w sposób dernokratyczny zgodnie
z wola większości , podjętą na zorganizowanych w tyrn celu zebraniach wyrazoną w
demokraty cznym głosowaniu. Po podjęciu takiej decyzji i zńatlryieniu spraw
formalnych z tym związanych- to nowe stowarzyszenie przejmuje wszystko co do tego
ogrodu należy w tym równiez dostępność do gruntów - staje się następcą prawnym
równiez w sferze ekonornicznej.

Uważatny ,ża ustawa. o ROD z dnia 13 grudnia 2013r jest zgodna
z Konstytucją RP , spełnia oczekiwania działkowców oraz zapewnia dernokracje i swobodę
powoływania stowarzyszenia. Wypracowana została z wielkim trudem , jest efektem prac
Komitetu Obyłvatelskiego , którego projekt poparło ponad 900 tyś obywateli.

szanowna pani Rzecznik.

Prosirny pozwolic narn spokojnie ręalizować zapisy ustawy o RO D , które gwarantują
dalsze istnienie ogrodów , jej uzytkowników oraz naszej organizacji PZD jeżelijest taka
wolajej członków.
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