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Pani

Prof,Irena Lipowicz
. Rzecznik Praw

Obywatelskich
Rzeczypospolitej Polskiej
WARSZAWA

My, uczestnicy ustawowego zebrania wszystkich dzialkowc6w z Rodzinnego Ogrodu
Dzialkowego ,,im. Promien" w Sulechowie, zwolanego na podstawie art.69.1 Ustawy
o rodzinnych ogrodach dziaikowych z dnia 13 grudnia 2013 r., kt6rego zadaniem jest
powolanie stowarzyszenia ogrodowego zarz4dzajqcego w przyszloSci naszym
ogrodem, jestesmy mocno zaniepokojeni Pani pisemnym wystEpieniem do Ministra
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o stwierdzenie
niekonstytucyjno6ci tej nowej ustawy, Pani glqbokie zaangazowante siq w ,.sprawQ,,
na forum publicznym oraz ciqgle i aktywne kwestionowanle tego dokumentu v,
mediach, budzi nasze uzasadnione obawy co do dalszego losu tej ustawy itym
samym ogrodow w Polsce. Zastanawiamy siq, dlaczego ta ustawa, kolejna iu2, tel
jest niedobra i niekonsq ucyjna, chocia2 nad jej utwotzeniem przez dlugi czas
pracowal sztab zlo2ony z wielu obywateli ito wcale nie amator6w a ludzi obeznanych
z ,,tematem". Dlaczego to Rzecznik praw Oby"vvatelskich lekkq rQkQ wystawia sw6j
autorytet na szwank i to na forum publicznym, niczym tarczq strzelniczq? Takie
postqpowanie trudno jest nam zrozumiei. Czy|by Sejm Rp, przyjmujqc tQ ustawq tez
nle stanal na wysokoSci zadania i uchwalil ,,bubla,, prawnego? Nie do pomyslenia,
Walka o kolejnE ustawq dzialkowq i dalsze istnienie naszych ogrod6w ciggle siq
odradza niczym .,feniks z popiol6w,'. Stoimy na stanowisku, 2e pani jako Eecznik
praw obywateli powinna bardziej wa2yi swoje slowa, nie szafowai tak swoim
zachowaniem i nie wystawiai na kolejnq pr6bq nasze zszarpane ju2 nerwy, na
kolejnQ ,,wojenkq". Pragniemy paniE poinformowai, 2e jeste6my zahartowani w
,,bojach" itak latwo sig nie poddamy. Uwa2amy ponadto, 2e naszym zdaniem
powinna Pani w spos6b dyplomatyczny wycofai siQ z tego procesu.
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