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POL5 Kf zw | 1IZEK DZtAt KOWCoW
RODZINNY OGROD DZIAT.KOWY

i m, Boh ate row Westerplatte
w Stupsku
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Slupsk dniaZT wrze$nia Z0t4r.

Szanowna pani

Prof. dr. hab. lrena upowicr

Rzecznik Praw Obpuatelskich

Slanowna Panii Profesor.

Dzialkowcy rebranri z okazji swojego Swiqta ,,dziafkowych doiynek,, z
Rodzinnego ogrodru Dzialkowego Boh. westerplatte w slupsku sq
zaniepokojeni Pani stanowiskiem w stosunku do ustawy o Rodzinnych
Ogrodach dzialkowych .Pani Profesor kwestionuje konstytucyjno$i nowo
powstafego dokumentu prawnego,kt6ry powstaf dziqki pracy wielu ludzi
,ana lizowa ny przez prawnik6w,kom isje sejmowq, ba da ny przezsejm,senaq
Karrcefariq Pana prezydenta Rp w koricu uchwalonv przez najwyiszq wladzq
ustawodawczE w RiP, pani zdaniem jest dokumentem niekonstytucyjnym.

Pani Profesor pytarny -jak poprawnie tworzyi prawo, aby sluiyto przez lata
milionie potskich dzialkowcdw.

Zwracamy siq do Pani Rzecznik Praw obywatelskich, aby obywatele mogli rniei
r6wniei swoje zdanie lg!#glument jest dla nich dobry i skuteczny"
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