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Pani
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

prezesi Ro&innych ogrod6w Dzialkowych z terenu dnalartra okrggowego

ZarzqduPZDw EtUtqgu 
"go-a&eni 

na nara&ie w dniu 28 pui'dnetntka?014r

iiipozrt*tu sig z Fani wystarieniem do Mi{9tra Infrashuktury i Rozwoju

if"giottulo"go oraz Pani wypowiedziarni do medi6w w kt6rych kwestionuje sip

toirtytu"y;"oSe niekt6ryci zapis6w ustawy o rodzinnych ogrodach

azia*owycn, wyruizajqzdziw\enie.zaanguaowania autorytetu RPo w tej materii.

w szczeg6lnosci uwazamy, 2e rolqRPo jest obrona slusznie nabytych przez

obywatefi praw oraz stanie na stra2y przestrzegania prawa. Pani wystqlienie do

Ministra infrastruktury i Rozwoju Regionalnego uznajemy jako 
- 
atak na

niezalean4 samorzqdow4 organizacjg nzeszajqcq obywateli wyrazaj{c4 takQ

wolE.
przez wszystkie lata walki dzialkowc6w o swoje prawa i przetrwanie ogrod6w

dzialkowych Rzecznik Praw Obywatelskich nie udzielil jawnego poparcia i nie

wziql w ob.orrg wciqz atakowanych ze wszastkich stron dzialkowc6w.

Dlaczego nagle, po uchwaleniu obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnvch

ogrodalh dzlalkowych popartego ptzez prawie milion obywareli, ktfirzy

plapisali siE pod projektirnRPO wlqczyl sig w walkg, kt6rej efektem m-a-by6

zawiadniecie 
- gr*tu-i ogrod6w dzialkowych a tym samym likwidacjq

ogrodnictwa &ialkowego.
Iriamy Swiadomofil, 2e w grupie miliona os6b zawsze znajdq sip i takie' kt6re

swoimi dzialaniami j"ay*i szkodz4 polskim ogrodom poprzez stale

utrzymywanie stanu niepewnosci co do dalszego ich istnienia. Grupa ta cho6

nieliczna ruNzym zdaniem jest grolna albowiem nawoluje do radykalizrnu



prawnego i organizacyjnego. w szczeg6lnosci s4 to przedstawiciele

stowarryszeri, kt6re nie sq zarejestrowane w KRS.

Stowarzyszenia te w toku prac legislacyjnych nad ustaw4 o ROD nie wniosty

2adnych w4tk6w korzystnych dla dzialkowc6w, przeciwnie staxaty siQ

destabilizowa6 wszelkie debaty w parlamencie.

Obowi4Tuj4ca ustawa o ROD stworzyla warunki do pelnego pluralizmu i

zagwarantowala mozliwos6 swobodnego zrzeszania siQ samych dzialkowc6w,
jaf i prowadzenia ogrodu. W nasrym okrqgu na 80 istniej4cych ROD zebrania

nakazane ustawQ przeprowadzono w 71 ogrodach z tego 67 ogrod6w

wypowiedzialo sig za pozostaniem w PZD.
SiolecznoS6 dzialkowa naszego okrQgu jest Swiadoma, 2e pozostatie w PZD
jako organizacji sprawnie i skutecznie dzialaiqcej jest gwarantem skutecmej

walki o ich prawo.
Zwiqzek zapewnia ROD pomoc organizacyjn4 i prawnq oraz wsparcle

hnansowe w postaci dotacji na realizacjE inwestycji i remont6w.

Dlatego teZ apelujemy do Pani o obiektywnQoceng sytuacji i podjgcie dziala'hw

obronie naszego wyboru zamiast poddawa6 pod w4tpliwo6d niekt6re

uregulowania zawarte w ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
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