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Rzecznik praw Obywatelskich

Warszawa

Szanowna Pani,

Wiemy, ze Pani zadaniem jest ochrona interes6w obywateli polskj. Dlatego my
- dzialkowcy - stanowiEcy bardzo duzq grupg obywateli prosimy takze o wztecie w
obrong naszych interesow. Czujemy sig stale aiakowani z ro2nych stron przez grupy
osob pr6buiqcych zdestabirizowac funkcjonowanre rodzinnych ogrodow dzialkowych
w Polsce. Nie powiodra sie pr6ba rikwidacji porskiego Zwiqzku Dziarkowc6w - na co
Irczyli gi6wnie deweloperzy zainteresowani przejgciem grunt6w zajmowanych przez
rodzrnne ogrody dzialkowe, nie udaiy stq takze proby zapanowania nad ogrodami
przez nieregarnie zaro200e organizacje i stowarzyszenia ti. plzed wejsciem w 2ycie
ustawy z 2013 r.

Czy to Jest powod zeby kolejny raz podwazac ustawg wypracowanA na
podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego i analizowanq nieskonczonq iloSc razy
pod wzgledem prawnym? Naszym zdaniem argumenty o niekonstytucyjnosci ustawy
o ro0 zgraszane przez stowarzyszenia z Maloporski iz podkarpacia to tylko bezsilne
krzyki dawnych dziataczy PZD, ktorzy nie potrafiq sig dostosowai do zadnych zasad

- ani wledy gdy bylj jeszcze czlonkami pZD, ani teraz gdy obowiqzuje ich uslawa r

nie mogq robic wszystkiego .,po swojemu". Je6li chcq zarzqdzac ogrodem
dzialkowym to maja takq mo2liwo6i, ale twierdzenje, Ze ustawa jest zla bo nie mogq
zalegalizowac swo1e1 dzia{alnosci, kt6ra powstala nielegalnie _ to jest absurd!

Prosimy o rac.;onalne spojrzenie na problem inie wszczynanre kolejnego
procesu podwa2ajqcego fundamenty prawne ogrod6w dziaikowych w polscel

Z powazanrem:

(Lista pooprsow w zalqczeni,l



Lista czlonk6w ROD "Energetyk" w crudziqdzu
popierajqcych stanowisko do Rzecznika Praw Obywatelskich - Pani lretly Lipowicz

z dnia 15.11.2014 t.
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