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Rzecznik Praw Ob}.rvntelskich
Pani Profesor Irena Liporvicz
Aleja Solidarnofci 77
Warsznwa

Szanowna Pani profesor,
piastui4ca zlaszc'lrytnle stanowisko llzecznika praw obywatelskieh w demokra8cznvm
paistwie prawa, jakim po transformac.ji .iest polska.

.lester. dzierza$'c4 dzialki w.Rodzinnynr ogrodzie Dzialkowyrn im. Ivlikolaja 
'{eja 

rv
Gdyni od ponad 30-tu lat,

l'rzeLylem wiele batalii- w kt6rych braiem akty*ry udzial o istnienie ogrodr5r.v
dzialkorvych.

Z niepokojem obsenvujq. ze .iako Rzecznik praw obywatelskich usihrje panr
podwazai ustawg z l3 g'udnia 20r31. o Rodzinnych ogrodach Dziarkorvl,ch uchu.alo.4 przez
Sejnr ItP i podpisa'4 przez 

'rezydenra. 
ktorq przea zlo2eniem do Se.inru jako piojekr

obywatelski podpisaiem. podobnie jak ponacr 900 tys. moich koleg6w dzialkowctiw i ktora
uwz-glgdniai4c 

'akazy 
Tr.v-bunalu Konstytuc),jnego dawala narn szanse na spokoj'4

egzystencjq i pr.acq na dzier2awionych dziaikach w ROD.
odnoszg wrazenie, zc ogrody dzialkowe i naszn ustawa s4 w pani zainteresowaniu-

dzigki naszynr przeciwnikom- ktc.rrych uu'icra nasan organizac.ia i stowarzysze.ie ogrodowe
Polski Zw'iazck Dziaikowcorr"..

PZD nie jest organizaciq uprzyr,r,ilcjowanq b' zgodnie z [Jstawq O ROD, to.ia i nroi
koledzy dzialkowcy tlecydujemy do kogo bgdzicmy nalJei.

Zdajemy sobie sprawg. na pocrstawie tlotychczasowych doiwiadczei w *arce o naszeprawa' ogrody iogrodnictil'. dziaikowe w'polscc, ryrko sil.e o96rnokrajow.e stowz*zyszenic
PZD mo'e ijcst w stanie r'v dalszl"m cileu nas bronii przed zakusarni riasz-vch przccir.r,'ik6rv.
kt6rz.; tylko czekajrl aby pozbawic 

'rnie 
i rnoich koleg6w dzier2awionych dzialek.

lJsta*odawca dal nam srvobodg decydowania z kim nant po drorize i kto mozc nam
trrzewodzi6-

Pani wrltpliwosci * o<iniesieniu do ustawy o ROD sq dla mnie i szerokiego gronaznanych mi dzialkowcow niezmzumiare i budz4 zdziwienie. ze czyni t' Rzecznik praw
Obywatelskich, kt6rl powinien stac na stra2y przestrzegania prawa ustanowionego przezSejm li-P.



l)roszp l'aniq Rzecznik w imieniu swoim i moich pny.iactor dzialkowc6w. o zmiang
Pani slanowiska krvestii podwazania zapis6u, naszej ustawy o ROD. kt6ra.iest przez nas
.rkceptowana. gd1.2 gwalantu.ie nam prar4a o ktore dlugo zabiegalisnry..

Mam nadzicjq, Ze doccni pani mo.j4 proSbq o wycofanie sig z podjptych przeciwko
nam i naszej ustawie dzialari. abvsnrv w jesie'i 2ycia wigkszo(ci z nas, mogli korzystai z
dobrodziejstrva pracy i r'vypoczynku na dzicrzawionych dzialkach w lto<izinnych ogrodach
Dzialk.wyr:h- zrzeszolycl.r w ogrodou,ym srowarzysz.e'iu polski Zwiilzek Dzialkowcow.

7, w y-raz.ami szacunku

Pozdrowieniem

Jan Dawidou'icz
DzierTaucr dzialki ROD im. M. Gdyni
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