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Stowartydenle Ogrodowe Polrkl Zwhrck Drlaltowc6w

nodrtnni ogr6d Drlaftowy,Kolclerf
w Mrlborku Maborlq dnla 25'10'2014 r'

Srsnowna Pani

Prof. lrem tlPowlcz
Rrecrntk Prew ObYwetel*lch

w'Fzawa

Jestegmy dzialkowcaml od bardzo wielu lat I chociat od prawle 25 lat trwa

bezpardonowa wprost wojna . n,,,y' Zw|qzk|em, to n|gdy nle przysz|o by nam do

;il;;; do tej walkl dolqczv wlesnlc Rzecznlk Praw obvwatelskich'

Z wielka uwagq fledzimy Panl nlezrozumiafc dla nas dziafania twiAzane z

kwestionowani"t tonstvtityjiostr 
"tttnv.o. 

rodzinnYch ogrodach dzlalkowych

u.l*iln"t 
""lq 

ustawodawcy w dnlu 13 grudnlr 2013 roku'

PamlQtamy Jak wlelu dzlalkiwc6w I prawnlk6w pracowato nad tym' aby stwonyd tq

;;;;il il;t,a ona dobra, raetelna' zgodna z Konstytuciq I eabezpleczala prawa

delafkowc6w.
Na etaple procedowania teJ ustawy uwzglednlono wszystkie zastrzeienla Trybunalu

Konstlltucyjnego, lecz *i*tttt'nle przypomlnamy sobie' eby Panl lub

;;;i;#tt"icv zsiaszali lakiekolwlek wqtpliwo6cl'

Ze smutklem i ,"i"no*rit"m stwlerdzamy, te Pani dzlalanie podejmowane

wz8ledem tej ustawy tq';piott absurdalne'-mfiajqce slq zc zdanlem uznanvch

konstytucjonalist6w i tym ,.liyt pot*tla sobl€ Pani na negowanie woll polsklego

parlamentul
Czy wydale siQ Panl, le Prezydent RP z|oiy|by sw6J podp|s, gdyby ustawa by|a

niezgodna z Ustawe ZasadniczQ?

Podpieran|eslqzdaniempnectwn|kdwnaseeto.spo|ecznegoruchuusun|qtychz
nasz€go Zwlqzku za iamanle prawa rwlqzkowego I prawa powszechnle

otow-hzujacago Jest nlegod ne sprawowanego urzqd u'

powolywanle slq na tzw, stowarzyszenle w swej lstocie bardzleJ ,,kanapowe" I do tego

nlkogo niereprerentuJQce zakrawa na kplnq z crlonk6w milionowej spolecznei

organlzacJi PozarzadoweJ.
Zapomlna Pani, ie to wylEcznie my i tylko my dziafkowcy mamy nlezbvwalnQ'

zagurarantowane ustawQ prawo wyboru stowarzyszenla prowadzqcego nasze ogrodyl

gliiby nfe w smak byio, le dzlafkowcy demokratycznle podejmujq decyzle o

po.oti.nr, w srukturach PolskleSo Zwlqzku Dzlalkowc6w?
Taka jest nasza wolal

Tneba jA, czy slq to podoba cry nlQ, zwyczrjnle uszanowad!
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Dzlafkowcy uiytkownlcy dzlalek w naszYm Rodzlnnym Ogrodzie Dzlafkowym

,Koiejaz"'w tvtitborku apeluiq do Panl o pozostawlsnie nowej ustawy o rodrlnnych

oeioirch dzlafkowych w spokoiu, bo ona dziafkowc6w satysfakcionuje I ladnei lnneJ

nlc potrzebulemy.
My dzlalkowc% pelnoprawnl obywatele zawledlifmy slq na takim Rzecznlku Praw

Obywatslsklchl
Nlnlejszy llst kleruJemy takie dol

- Prczydenta RP Pana Bronlslawa Komorowsklego,

- Marszalka Sejmu RP Pana Radosfawa Slkorsklego'

- Marszafka Senatu RP Pana Bogdana Borusewlcza,

- Premier Rzadu RP Pani EwY KoPacz,

- Minlster Infrastruktury i Rozwoju Panl Maril Wasiak,

orae pnesYlamY do wladomoscl:
- preiesa polskle'o ZwiQzku Dzlalkowc6w Pana Eugenlusza Kondrackiego,

- prezesa okrQgowego Zanadu PZD w Gdafisku Pana ceesfawa Smocryfisklego'

z dzlrllowym Pordrowlenlem

Z upowalnlenla I w lmienlu drlelkowc6w ROD,Kolejrn" w Melborku

PREZ,ESZANZADU
ROD'BOL€Ant' Malbotft

"Mffi*'


