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Szanowna Pani Rzecznik.

Niniejszym porwierdzamy orrzymanie pisma znak. vr]t6l2.l54.2014.NC/KJ z dnia29.10.2014 r. sporz4dzonego. w pani imilniu przez Zesp6l prawa Konstytucyjnego
Migdzynarodowego i Europejskiego podpisanego przez starszego Radca - r-if Nuturig
cabaj. Rozumiemy, 2e pismo to ma stanowii odp--owiedz nu nu'. fi.n,o z dnia 3r ripca b.r. wkt6rym^to odniesliSmy sig do pani.dzialai podwaZai4cych konstytucyjnoSi ustawy i ,.o A. ,dnia I 3 grudnia 201 3 r. Dzigkuj emy 7.a tg oapowieaZ, ale r6wnoczeSni" , prrykros.,q
stwierdzamy' ze pismo to calkowicie nas nie zadawara, poniewa2 ni" -no.i ao.l{ri.u.ry
element6w swiadcz4cych o zmianie stanowiska pani Rzecznik, ani tez o zrozumieniu niszych
zaslrze2en skierowanych pod pani adresem.

Stwierdzamy, ze w dalszym ci4gu stoi pani po stronie garstki tudzi, kt6rzy w przeszloscilamali obowi4zu.j4ce prawo, nie sq otecnie uprawnionymi do ."p."r"nto*unia ariattowcoww swoich ogrodach dzialkowych i nie maj4 zadnych argument6w p_*nf.fl Aozarejestrowania swoich fikcyjnych stowarzyszei. Ludzie.i drut"g'o ututu;q konriyi;.;nose
ustawy o r'o.d. z dnia l3 grudnia 2013 r. poniewaz nie mai4 popaicia dziaikowc6w i boia sigskorzystac z mozliwosci wyboru stowarzyszenia w swoich ogrodach danej im w tresci tejustawy. 

. 
BoiE sig, bo mai4 SwiadomoSi swojej przegranej. / drugiej ,1."'ry,"*.p"..i"*pismo dowodzi. ze w swoich rozwazaniach" *'ogoT" nie uie.ze pani pod uwagg opiniiwigkszosci dzialkowc6w. ktorzy mai4 p.u*o o.r.ii*u6 od pani och.ony ;"ty,;l ;ru*,dbaloici o niezakl6canie im uzykowinia dzialek w rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Pani dzialalnosi w calej tej sprawic niepokoi nas, zdumiewa i martwi. Nie moze by6inaczej skoro atakuje pani konsty.tuiyjnoSi ,.t"*V p.,y:i,.: nieomal jednomySl;;;;*_
parlament 

.i. p.rze: wszystkie. ugrupowania politycz;e, ustawy bgd4cej owocem naszeJdeterminac.ii i dlugiej warki o wlasciwE' rcaiizaciE pamrgrnego wyroku Trybunalu



Konstytucyjnego z dnia rr ripca 2012 r. pani pogl4dy sq zbyt radykalne i swiadczE o braku
yiedzy w zakresie funkcjonowania ogrod6w i polskiego Zwi4zku bzialkowc6w. Ewentualna
likwidacja Polskiego zwi4zku Dziarkowc6w, ,ug.ro*inu p.r"z Biuro Analiz SN, doprowadzi
nie. tylko do og6lnokrajowego chaosu organiiacyjnego w ogrodnictwie dzialkowym w
Polsce, ale takze do vtraty. przez *rryriki" ogioA/ pru* dJ u21,tkowania, w tym do
uz)'tkowania wieczystego, zijmowanych i"."no*. "w.- 

z'tymi prawami ogrody mog4 utraciicaly maiqtek trwaly - budynki, 
_linie energetyczne i wodoci4go*l- or--'plrouuia

infrastrukturg. wypracowanE przez dziesigciolecia' ze skladek dziar'k-orc6*. wriyrito to
mogE przei46 gminy inie bgdzie zqdnych gwarancji, ze we wlasciwy spos6b przekaz4 topotem_ w.drug4 strong. S4..to pomysly cuchn4ce metodologi4 dzialania ,to.o*-4 *przeszlosci w systemach totalitamych, kiedy to ruLi"runo wszystko wszystkim i nie liczono
sig z nabytymi prawami obywateli. Na takie rozwi4z.ania nigdy iig nie zgoizimy.

. .Z naszej strony uwazamy. 2e wspomniana ustawa o r.o.d. z dnia 13 grudnia 2014 r. wpelni zabezpiecza prawa ogrod6w.do darszego istnienia i prawa dzialkowc6iv do wlasciwego
uZ1'tkowania dzialek w rodzinnych ogrodach dzialkowych. odpowiednio tez reguruje zasaoy
swobodnego zrzeszania sig dzialkowc6w-w sto*arzyszeniach. iest tez aktem p.irny., r.to.yspelnia wymagania wyroku 'Irybunalu Konstytucyjnego z dnia ll lipca 2012.. i wlasci*ieodzwierciedla istotg pluralizmu i demokratyimr. ti,"kto.ry tego nie dostrzegaj4, stoj4 postronie przeciwnik6w ogrodnictwa dzialkowego w porsce i wizystkich ty.h] tto.f'.rr"qzniszczyt dorobek dzialkowc6w 

1.n1ze.iai tereriy rodzinnych ogrod6w dzialkowych d-o'cet6wkomercyjnych i deweloperskich. l'akie nastawie nie .awsze v1L;, *.aiaiui,"'.r- rp.""i* inasze niezadowolenie.

^ 
W 

.omawianym pidmie przywolywane s4 m.in. w4tpliwoSci Ministerstwa Infrastruktury iRozwoju zawarte w pirimie znak. bcN-t-riu tz-z-ptvtizov z dnia 23 rip.u b;.;;;t;r4".omawianej 
_ustawy. Nie mog4 gnc. jednak na obecnym etapie wdrazania ustawy stinowiipodstawy do jej podwa2ania. pani Natalia cabaj opieral?c sig w swoich wnioskach nawspomnianych w'tpliwosciach zapomniala jednai ziuwuzy:, ze w *y,ni.niony,n fis.i"Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury wyru2nie nud,',,anrono, 2e na obecnym etapie

.formulou'anie wniosktiw dot- nie kon.stytu.cyj ntici przepistiw *t, urto*y 
-'ri,yioif, 

rigprzedwcze\ne 7' naszel strony.ponownie podkiesramy. 2e iormulowanie takichwniosk6w jesttakze calkowicie bezzasadne i zbyteczni. Dratego tez ," i-i"niu wszystkich dzialkowcriwRoD 
"Rados6" we wrocrawiu aperujemy d"o pani Rzecznik o zaprzestanie swoichdzialari ukierunkowanych na podwaZanie" Lon.ftu"y;ooSci ustawy o r.o.d. z dnia 13grudnia 2013 r.
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