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Panl

Prof. lrena Llpowlcz

Rzecznlk Praw
obywatelsklch

Dzlalkowcv z Roclzlnnego 0grodu Dzlail(owego ,,Przvszlo66" zlelona C6ra,

stosownle do postanowlen ustaw o rodzlnnych ogrodach dzlatkowych z dnla
13 grudnla 2013 r., uczestnlczqcy w Zebranlu wszystklch dzlaftowcow, lc6re ma

za zadanle wyb6r stowarzvszenla zarzqdzalqcego naszvm ogrodem, w zwlqzl(u
z zakwestionowanlem przez Panle konstvtucv.lno6d zaplsow teJ ustavw,
przekazujemy Panl swoJe uzasadnlone zanlepokojenle w zwlqzku z tq
nlecodzlennq I bulwersujqcq nas sprawq. Jak to Jest mozllwe, abv rzecznlk praw

obvwatelsklch zamlast bronlc swych obywatell przed bezprawlem, t0 wrecz
przeclwnle, ale Jest stronq atakujqcq. Powlemy wprost, ze ,,pewne grodowlska w
naszvm kraju nle zasvpuja gruszek w poplele" wrecz przeclwnle, wszelklml
dostqpnvml 6rodkaml pragnq nadal uzyskad to czego lm slq nle uda|o wcze6nlej.
Rzucaja na szale wszvstkle pomysty i sposobv, abv ten cel oslqgnac, Ten cel - to
skuteczne doprowadzenle d0 likwldacJl o0rod6w najplerw w mlastach a
nastepnle na pozostafych terenach, znamv to Juz z nledaleklej przeszbgcl ltak
latwo sle nle damV. Stosujqc tal(le metody mo2na bv zakwestlonowad
konswtucvjnosc np. ustawy podatkowej, dlaczego nle? Pneclez na JeJ
podstawle Jawnle wyclqgane sq plenlqdze nawet ocl naJhlednlejszych obywateli.
Przecler dzlalkowcy nle sa ludzrnl majetnvml I zale| lm na tym marym
kawaEczku zleml. To wszvstko zamlerza slQ zburzv6? A nlesprawnv svstem
sprawlectllwogcl dzlalajqcv w Polsce, lakos funkclonuJqcy na bakler z konswtucJq
? pytamv slQ, gdzle Jest Rzecznlk Praw obywatelsklch, 2e takle rzeczv w Polsce
sie dzlelq I to na porzEdku dzlennym?. Tego tvpu faktdw mogtlbvsmy
przytoczyc wlecej. Nle damy slQ tak Etwo zanakac, cho6 wlemy, 2e za wm
wszystklm stol plenlqdz, te2 nader Skuteczne narzQdzle walkl,
Dlatego te2 apelujemv clo Panl O zwervflkowanle swojego Stanowlska, kt6re nas
bardzo krzvwdzl I odsteplenie od pomv$u poddenla naszgJ ustawv pod
weryf ikacje TrVbunau Konstytu cyjnego.

Podplsv uczestnlk6w zebranlal
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