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Szonowna Poni!

Po doglgbnym przean alizowaniu wszelkich materiaiow zwiqzanych z

obowiqzujqcym porzqdkiem prawnym dotyczqcyrn bezpodrednio istnienia i

funkcjonr:wania ogrodow dziatkowych w Polsce, postanowili6my skierowai do pani

ten list, bo nie jesteimy w stanie zrozumie( Pani zarzutow kierowanvch do nowo
uchwalonej w dniu 13 grudnia 2013 roku ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

My, obywatele padstwa Polskiego a zarazem dzialkowcy zrzeszeni w polskim
Zwiqzku Dziatkowc6w jeste(my zwyklymi ludimi, kt6rzy chcieliby wreszcie w spokoju
uprawiac te nrale poletka ziemi dla przyjemnoici, ale tak2e dla podreperowania
niezbyt zasobnych portfeli, majqc zarazenr mo2liwo(i obcowania z naturq i czynnyfi)
wypoczynkiem. Ponadto, pragnieniem nas .jako obywateli paristwa obywatelskiego
jest traktowanie nas i naszych potrzeb zagwara ntowanych zgodnie z zaprsami Ustawy
Zasadniczej jakq jest Konstytucja RP.

Za niespelna miesiqc minie rok od uchwalenia te.i ustawy, kt6ra a jul za sprawdza sig
w zyciu codziennym ogrod6w. Totalnym absurdern sq,,wypociny', stowarzysze6 nie
dosc, ie n ieza relestrowanych i nikogo niereprezentujEcych z rejonu malopolskiego i

kroinienskiego! Twdrcami pism o rzekomej n iekonstytu cyjnoici ustawy o rod z

13.12.2013 roku sq osoby, ktore do niedawna jeszcze byly prominentnymi
dzialaczami w naszym zwiqzku, a zostaly usuniqte z jego szereg6w na wskutek utraty
zaufania do nich wynikajqcego z ich dziatari.

Nie do nas naleiy pouczanie ale czy zdaje pani sobie sprawg jak du2q krzywdq
chce Pani wyrzqdzic dziaikowcom? Naszym Rodzinnym Ogrodem Dzialkowym od lat
kierule Polski Zwiqzek Dzialkowcow i pomimo, ie nowa ustawa przewidziata
mo2liwo6t zmiany tej sytuacji, to na zebraniu nie zdecydowaliimy siq na taki krok, bo
mamy zau{anie do PZD iwierny, 2e nigdy nie zostawi nas na pastwg losu.
Zwracamy siq do Pani z gorAcym apelem i pro6bq, aby wziqla sobie do serca nasre
oburzenie rzaprzestala kwesttonowania zapisow nowej ustawy o ROD, bowiem jest



ona dobra ispelnila dzialkowc6w oczekiwania. Uwaiamy, ie pani dbaloid o prawa
obywatela winny skupic siq na naszej obronie przed absurdami wyrok6w sqd6w,
skazujEcych nas dzialkowcow na powaine zagro2enia i problemy. Wdziqczni
byiibyimy za przy.jrzenie siq wyrokowi NSA z 09.01.2014 roku, w ktorym to podaje siq
zaczerpniqtE z Internetu definicjq altany dzialkowej. Wyrok ten, jest wyrokiem dla
ponad miliona polskich rodzin posiadajqcych dziafki i altany, w jwietle tego
orzeczenia wszyscy iesteimy bandytami nie przestrzegajQcym i prawa I to o zgrozo od
ponad 180 lat! 8o tyle wta:inie liczy sobie ruch ogrodnictwa dzialkowego w polsce.
Polecamy Pani Rzecznik zapoznanie siq z historiq jak r6wnie2 wyrokiem powyiej
przytoczonym. To jest pole dla popisu dzialanla urzedu Rzecznika praw
Obywatelskich.

Zadziwia nas rownie2 brak chqci spotkania siq pani z naszym naczelnVrn
organem zwiqzkowym, czyli Krajowq Radq pZD z prezesem pZD na czele ora:
prawnikami. Zamiast korespondowai pisemnie, wigcej moina sobie wy.la(nit podczas
treiciwe.j, merytorycznej dyskusji.

W zwiqzku z powyiszym apelujemy do pani o ponowne przea nalizowa n ie
swo1e stanowiska i poczynarl skierowanych przeciwko polskim dziatkowcom.

Z dzialkowym pozdrowieniem:
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