Walbrzych,20 wrze$nia2014r'

Pani IrenaLiPo
Rzecznik

w Obywatelskich

Kamieti"
My dzialkowcy z Rodzinnego ogrodu Dzialkowego "Biaty
zebraniuwszystkich
w Walbrzychu uczestniczqcyw dniu dzisie.lszymw ustawowym
Pani4 Rzecznik'
dzialkowc6w naszego ogrodu z satysfakcja informujemy
oglodowym Polski
ze wynik tego zebraiiastanowi: pozostrijemystowarryszeniem
wola od dnia wej3ciaw rycie nowej
ZwipzekDzialkowc6w. Taka AyUij.tinutlu
ustawy o rodzinnych ogrodachdzialkowych'
w ten spos6b
Informujemy Paniq Rzecznik o powyzs4ffi, poniewaz chcemy
ustawy dzialkowej
wyrazic, 2e zarntt Pani o nietcondtytrlcyjno$ciprzepisu
a wrQczszkodliwy
o wymaganej frekwencji na tych zebtaniachjest bezpodstawnyJ
dzialkowych' Ten zarntt
i birzqcy jednoSd dziatkowc6w w rodzinnych ogrodach
dziatkowych z rejonu
sprzyjiiyfi- wichrzycielom z tzw. stowarzyszeniaogrod6w
i dlatego nikt
Malopolski i Podkarpacia, kt6rzlr prawa nie ptzestrze}ali .
im nil dal mandatudo reprezentowaniapraw i interes6wdzialkowc6w'
oslabia6naszqjednosd
czy,oto Pani Rzecznik chodzi, aby skl6ca6 dzia\kowc6wi
2e zebraria
w Polskim zwiqzku DZialkowc6w? Niech Pani zrantmie laskawie,
.ustawowe pozia?ajq na podejmowanie suwerennych decyzji przez samych
Te zebraniato
dzialkowc6w o wyboizestowarzyszenia,kl6re ma zatzqdzat ogrodem'
wyroku Trybunalu
dobry sprawdzian zar6wno wskaz6wek zawaftych w
dzialkowej w tym
fonstytuiyjnego z lipca 2012 r., jak i z ptzepis6w nowej ustawy
zakresie.
wszystkich
w naszej ocenie ustawowy lvym6g frekwencji na zebraniach
stowarzyszeri
dzialkowc6w nie jest ?adnq,prieszkod4 do powolywania innych
ustawowych
ogrodowych ni| iZ|., poniewa:Z w wigkszoSci odbyfych zebtah
z danego
d6konuje siE wyboru stowarzyszenw obecnosci3lI0 Liczby dzia\kowc6w
ponizej tego progu
ogrod,r. wyboru tego dokonuje wigc mniejszosi w ogrodzie i
gdy?ustanowienie
frekwencji juiz zej36"niemoZnl. Ustawodawcawiedzial co czyni,
2e to wlaSnie ci
mniejszej frekwencji ni| 3lL0 dzialkowc6w powodowatoby,
ustawy dzialkowej
wichrzyciele, zorganizowani przed wej6ciem w zycie nowei
My im
w ,,stowarryszenit' przejmowaliby znzqdzanie ogrodami dzialkowymi'
sig likwidacj4
swoich ogrod6w nie oddamy,bo icitzqdy to anarchia,kt6ta skoriczy
ogrod6w.
zebraniach
Tymczasem Pani Rzecznik kwestionujqc przepisy o ustawowych
przeciwnik6w ustawy
wszystkich dzialkowc6w najwyruiniei faworyzuje garstkq
Dzialkowc6w nie
o rodzinnych ogrodach dziaNkowycn,mOrym Polski Zwiqzek
polegad rola
pozwolil na uprawianie bezprawia w ogrodach. Je6li na tym ma
zmieni6 nazwEtego UrzEdu'
RzecznikaPraw Obywatelskich, to naleLaLoby

ustawowy zapls
Pani Rzecznik, ffiY wiemy takZe dlaczego Pani kwestionuje
ogrodowe'
o przeksztalceniueokkiego Zwiqzku Dzialkowc6w w stowarzyszenie
ptzeksrtalcenia dla
Chcemy, aby pogo dzi1asig Pani z prawnym zr.aczeniem.tego
praw nabytych'
ciqgloScir"nr.r;oirowania ogrodow aziatt<owychw Polsce i naszych
autorytety
o tym anaczeniu ustawodawcE przekonaly niekwestionowane
konstytucjonalist6w podczasprac legislacyjnych'
jest obrona praw
Wiemy, 2e zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich
dzialkowej sq
i wolno5ci czlowieka i obywatela. Nasze prawa zapisanew uslawie
mie6 na
dostosowanedo naszychpoirzeb i dlatego vwa?amy,ZeRzecntik powinien
do aktualnej
uwadze, c7ycz.asaminie'zachodzi potrieba dostosowaniakons$rtucji
ruecrywistoSciw 2y ciu spoleczefstwa.
przeciwko nu-*:
Dlatego nie bgdzie naszej zgody na Pani inicjatywE wymierzon4
pokoleri
ponieivaz ogrody dzialkowe budowaliSmymy sami dla nas i dla nastEpnych
a nie na sprzedaZdeweloPerom.
Do wiadomoSci:
1. Minister Infrastruktury i Rozwoju.
2. Krajowa Rada
PoI skiego Zwiqzku Dzi alkowc6w.
--3- O@gowy ZarzqA Sudeeki
PoIskiego Zwiqrku Dzialkowc6w
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