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Szanowna Pani!

Czytajac Pani wypowiedzi w prasie dochodzq do jednego wniosku, 2e nie zna

Pani ani wsp6lpracownicy treSci nowej ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych uchwalonej wolq ustawodawcy w dniu 13 grudnia 201'3 roku.

Nie znacie tych treSci, bowiem niemal jak wyuczonq mantrQ powtarzacie

Paf stwo wyfqcznie zdanie tzw. stowarzysze6, nieprowadzqcych ogrod6w

dziatkowych w skiad, kt6rych wchodzq wyfqcznie byli prezesi usuniqci z mojego

Zwiqzku za dzialanie na szkodq dziatkowc6w i ogrod6w oraz lamanie prawa

powszechnie obowiqzujqcego.
Jak mo2na wierzyi iufai stowarzyszeniu z wojew6dztwa malopolskiego nie

za rejestrowa nemu i do tego skladajqcego siq z jednej osoby!

Ci panowie nikogo tak naprawdg nie reprezentujq poza samych siebie i nie

mo2na ich wqtpliwej, jako6ci zdania przeciwstawiai woli miliona czlonk6w
mojego Zwiqzku, dla kt6rych nowa ustawa jest dobra i spetnia oczekiwania.

Ta nasza ustawa przyczynia siq do normalnego funkcjonowania ogrod6w
dzialkowych w catej Polsce.

Pozwolita nam i tylko nam dzialkowcom na podejmowanie decyzji w
przedmiocie powierzania prowadzenia ogrodu wybranemu stowarzyszeniu

ogrodowego. Takie decyzje sq demokratycznie podejmowane w trakcie
odbywanych zgodnie z ustawq zebraf wszystkich dziatkowc6w.

Pytam siq - gdzie wobec tego znajduje Pani zastrze2enia, 2e ustawa narusza

wolnoii zrzesza nia siq?



-2-

W Polsce funkcjonuje wiele stowarzysze6 ogrodowych, co oznacza, 2e

nieprawdq jest jakoby PZD mial jakq( uprzywilejowanq pozycjq!

Nikt nikogo nie pozbawia prawa dobrowolnego zrzeszania siq celem

u2ytkowania ogrod6w - czy tak trudno to zrozumiei!
Skoro urzqd, kt6ry Pani sprawuje nazywa siq RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

to proszq zajqd siq ochronq tych praw a nie wszczynai wojny z Obywatelami,

kt6rych jedynq winq jest to, 2e z wlasnej woli zostali czlonkami PZD i nadal chcq

nimi by6.

Niniejszy list przesylam tak2e do:
- Prezydenta RP Pana Bronistawa Komorowskiego,
- Marszalka Sejmu RP Pana Radostawa Sikorskiego,
- Premiera Rzqdu RP Pani Ewy Kopacz

oraz przekazujq do wiadomo6ci:
- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa OZPZD w Gdaisku Pana Czeslawa Smoczytiskiego.

Z serdecznymi pozdrowieniami z piqknego Kwidzyna
Andrzej Jancz


