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Rzecznik Praw Obywatelskith
Prof. Irena Lipowicz

Szanowna Pani Rzecznik, jako dzialkowiec z dlugoletnim sta2em. pisz.g

do Pani aby rozwiai wszelkie wqtpliwo6ci co do zapis6n' norvej ustarvr

o rodzinnych ogrodach dzialkorrych, w szczegdlnodci tych, kt6re Pani z-danienr

tworzq pseudo ,,monopol" PZD na zarz4dzanie ROD.
W naszym ogrodzie, tak samo jak w innych 70 w naszym wojerv6dztrvie.

przeprowadzone zostafy zebrania w zakresie wyboru stowarzl,szenia
prowadz4cego ogr6d.

My podjqli6my decyzjE o pozos[aniu w dotychczasowych strukturach
i wcale nie dziwi mnie fakt, ze pozostale ogrody wyrazity takq samq wolc.

W obliczu ciqglych zagroaeA o przyszloSi polskich ogrod6w, tylko jetlnr
i du2a organizacja rna szalrsq na skuteczne reprezentov/anie naszych intetesrxr'.
Organizacja sprawdzona i skuteczna. Sami jako pojedynczy ogr6d nie mozem!'
prawie nic, a co za tym idzie wiele ryzykujemy. Nasz glos nie bgdzie rv og6le
styszany.

Nie moZemy takie zgodzic siq z twierdzeniem, 2c dcnrokratl,cznc
giosowanie w ogrodach pr6buje iqczyc siq z zachowaniem pseudo ,,monopolu"
organizacji. Wolna wola nas samych * dzialkowc6w, nie powinna byi przez
nikogo podwa2ana., ani stac sig kuriozalnq podstawq do zarzutu. 2c skoro
zostajemy to monopol trwa dalej.

Szanowna Pani Rzecznik, prosze w imieniu swoin i innych clzialkoueo*
o akceptacjE i prryjgcie faktu, Ze nowa ustawa o ROD jest naprawdq dobry,nr
aktem i slu2y skutecznie milionowej grupie uzytkownikow dzialek. Nie lno2na
stworzyi nic lepszego, co godziloby interesy zar6wno dzialkorvc6w jak
i samorzqd6w. Nie mo2na stworzyi nic lepszego, co z*ezpieczylob;-- przede
wszystkim tytuly prawne do grunt6w ogrod6w inasze prawa do dziaiek.

Proszg takZe nie opierai sig na glosie rzekomych stowarzvszeri:
podkarpackiego i malopolskiego (to drugie w og6le nie jest storvarzyszen ienr ! )

To grupa kilku osob, khre skutecznie zwalczajq ogrody i nas, podu,a2a.i4e
fundamenty ogrodnictwa dzialkowego. Nie moina grupy kilkuosoborve 
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przeciwstawii milionowi i ren milion zwyczajnie skrzywdzic.


