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Czlonkowie Zatzqdu Rodzi

Gluchotazach i ic.h rodzinY
inicjatyw4 Podejntowan+ Przez
ogrodach dzialkcrwYch,, APel

Rzecenika Praw Ob;Ywxelskich

obywatelskiej ustawie o ROD.
Przyjqcie P,tzez Sejm w

byto efektem '*'ieiomiesiqcznych

zaangahowanej w ideq obyrryu1"1tUt.
wlasnym podpisernr poprarlo ponad

dziEki determinacji set,ek tysigcy
realizuje zasadnicze zaloZenia
orzeczerria Tryburralu Konstytucyj

Dziqki temu akt ten cieszY siE
nim rozwiqpania stanowiq
dzialkowc6w, a interelia:ni wla$ci

d gmin. Zaberpiecza nefwainiejsz4
praw nabytych przaz ich

' uprawnienia miast:w sposobie
roavi4.zala r6wrnie2 istotr4 z
Konslytr:cyjnego kwest:iQ sYstemu
pluratizmu i swob,ody zr:zeszania siq

Kazdy kto ?rra realia o
ZwiqzLat Deialkowc6w cieszyla siE
Potwierdzily to chociazlby efekty zbi
zainicjowanym przsz tq organizacj
ponad 900 000 o'bywateli, w6r6d
wigkszo$6. Co wi,qcej, rlowod6w p
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Szanowna Pani

pruf. frena LiPowicz

Ogrodu Dzinlkowego
z dnia 26 wrzesnia 2014 r.

io Ogrodu Dzialkswego ,,SudetY" w

zalriepokojenie i obawY nviryane z

profesor wobec ustawy o rodzinnych

o zaprzestanie angaZowania urzqdu

w dzialania wymierzone Przeciwko

i tg grudnia 2013r. ustavqY o ROD,

:starari calej naszej spolecznodci
projektu ustawy. Losy inicjatywy, 1ct6r4

0 000 obywateli, byly burzliwe. Jednak

lskich dzialkowo6w, ostatecanie ustawa

,jekto zgloszonego przez obywateli i

RP.
lbrzymiq akceptacjq spoleczrq. Zawarte w

ry kompromis pomiqdzY Potrzebani
teren6w zajmowanYch Ptzez ogrodY,

' dzialkowc6w lnvestig, tj poszanowanie
do dzialek, awiqkszaj4c jednoczer{nie

ia teretrami ROD. Nowa ustawa
widzenia wyroku Trybunaht
ogrodami, opieraj4c go o zasady

wie, 2e idea zachowania Polskiego
jego czlonk6w realnym poparciern,

i podpis6w pod oblnvatelskim projektem
Poparcia udzielila mu rekordowa liczba

dzialkowcy stanowili przytlaczaj4g4
szechnej akceptacji dla przynaleir:odci do
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li]"f ,I*. n6wnir:z i dzisiqi. zobligowala ogrody do zwolnniaii:i:ll:#'J"lfu l*,l*"fl j:ffi:riiilili.,-Tl'"T,#:iff:;
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-'*vYrturE u pozosta+iu w PZD 
I= zas, edzie #" ffi"ff;*zio-*.#;'#ffi lf, il"i;Jfll;k:*,:::,;;;;Jr;'orowadzenie

Clgboko wterzymy, ;':-*' 
ptuwoPowolanych stowarzyszeri.
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wopowo{anych stowarzyszeri.
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