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Szanowna Pani!

Jako 42 ietni obywatei a od kilkunasiir lat dzrrikawaec odno5zq nicodpafie wraienie,
rc osoily bQd4ce u sLerow prawodawst\rJa Nilslej Ojczyzny robjq wszystko, co w ich r:-rocy,
by zniszczya wszc{kq 

'nicjatywq 
spolecznq, stawiajqc ponad ws:ystko, s*dj nronopol na

wied:q ignorujqc pr?V iym prawa ipotri eby spoleczen5twa.
'l-ak wiairrre regt w {)dnresieniu dr: dziarari parii urzgdu, ktory w moim jak iwieru innych
d:ralkowcow dq2y do sprzenrewierzenia iwiqtych praw spolecze6si\,!a obylvatelskiego.
Jako o5oba 2ywo zainteresowana przestrzeniq prawnq wokot praworzqdnego istnienia
Ircrwcj* ogr.dnrctwa drialkau,ego w pci:ce, nie dostrzeglem hy ufzad Rzecznika pfew
Obywatelskich chociaiby w minimalnym stopniu pr:Vczynil :iq od praa nad UstawE
c Roel:innych ogrodach Dziaikowych r 13 grudnia 2013 roku, po podwaieniu przez Trybunal
N.onstytucyJny prawje polowy zapisow wczesniej funkcjonUjqcej usiawy o ROD-
To dziqki odcioinej spoie.lnoJ inicjatywie i raangazowaniu srfrogu prawnikow oraz
konstvtucjorralistolr, udalo siq wspolnymi si.larni wypracowai barrl;o dobry akt prawny, jakim
Jest nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Co najwazniejsz€ wspomniana ustawa jwietnie sprawdza siq w iyciu ogrodow, gwarantujQc
kdzderrlu z osobna l;k rciwnrei calynr ircdowiskonr ciriatkowcow p*h:i swobodg zrzcs:::ria
-iiq i 5a|nc organ iror,ta nia.

ild 25 lai, r:asz kral Je!t demok.atVcznie zarzqdzanym paitstwem, gdzie organy
Pansllva powinny krcTowac sig glosenr wrqkszosci spofcczcnstwa. Dzri, na przvkfaclzie
driaikowcow /rzesronycir w ogoln.porskirn srowarryszeniu, i;k'rn lesr fjorskr Zwi4zck
Dzialko'rvcow, dochodzi do kuriozarnych s!.tuacji, gdzie marc grupki niezadowoionych osdb
n)a,Q wigkszQ silg przebicia niz:decydowanie wiqksza grupa spo{e.zsristwd.
To ierl ewidentnym przykladem dr.ptanta podstaw demokracjil

Pr-rlski zwi:1,rek Driarkowcdw ocr dzie:iqcioleci dziaiai4c n:) rzeaz swcrch rzronkow
:aw5:. 1r;r\/r'ai w 0br.,nr0 'sih 'J 

niski!.r'r !t;losie upo5azenia, ktrirTy uivtk!lEr swe dziaiki
mrclr lapew.rond rno:riwcsc wspomoienra swych domolvych budierow pronami
pochodzEcymi z ich ogrodkow, jak rownie2 rno6i,?c korzyslac z nich, jako praktycznie jedynie
dostgpne rrriejsca wypoczynku.
Opieka, ktorq PZD otacza diialkowcow, wyrgczajqc pairstwo cty chociarby gnriny zasiuguje
na cos zupelni. Innego aniieii uwlaczalqce nam obelgi o monopol .zy dyktature.
Czy tak trudno :ro:umicc. ie wl;:dze w nas2ym Zwiqzku, na Kazoym pcztomtc swego
{unkc;onowani":, wybieranr: sq wyi4czni* w cjroeize pekrej rienr0kracjj, irez srosowania kruczv
Ju cr rl r'dlf tr()s( r pJrtyjrrel



5nrutnr: ntr, ie ?apomina pani, i: jakiekolwiek,.uszc:giliwiani€t,,nas dzialkowc6w
iroprrez sugestle skrefowania obecnej ustawy o rod do -r-ryrlirnaru 

Konstytucyjnego rest
absolur,ric bez?asadne.
Proslq pr:yi?i do wiadonroici, ie Ustawa o ROD z 1.3 grudnia ?01i roku sprawdza:iq w 2yciu
coCzrennym dzialkowcow i ogrcoow.

giofqc pcd irwagc wszystko pawyiszo apclujq do pani Rzeczrrik o wycofanie sie z tvch
nrcforlunnie pocilqtych dziaia.iorn przecirrko spofeczno(ci i:i:lkowe; skupionym z wtasnei
I nreprtvalLr;zone1 woli w polskim ZwtEzku Dzialkowcow.
Ninrcj!zc swojc stanowisko przcsy{am takie do wiadomo5ci:
' Prezydents RP Pana Bionislawa (omo.owskiego,
- Marsla.ika Seimu Rp Pana Radosiawa Sikorskiego,
'Prentar RlEdu RP pani fwy Kopacz
orai k,erlle d0 wiadomo(ct:

Prezcsa Polskicgar Zwiqlku Dliaik.Jwcow pand Lugenii..jsJa i(ondr,jckteflo,
Okrggo,"t ego Zarzqdu -fo.unsko,Wlaclarlsklego pZD w Taruniu.
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