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Radom, 5 grudnia 2014r.

Pani Prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obyrvatelskich

Szanowna Pani Rzecznik!

Byli Przewodnicz4cy Komisji Rozjemczych w ROD z terenu dzialania
Delegatury Okrggowego ZarzEdu Mazowieckiego Polskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w w Radomiu s4 oburzeni Pani wyst4pieniem przeciwko
dzialkowcom i nowej ustawie, ktora po wielu rniesiqcach nicpewnodci, miaia
przynieSd nam wszystkim spok6j i bezpieczeirstwo. Prace nad t4 ustaw4 tr-waty
blisko 18 miesigcy i dziwi nas, 2e nie zdal|yla Pani w6wczas wyrazid swojej
opinii na temat tworzonych zapis6w prawnych. Dopiero teraz, kiedy ustawa jest
wdra2ana z pelnym sukcesem w ogrodach dzialkowych widzi w niej Pani
niekonstytucyjne zapisy zagra?aj4ce demokracj i?

Dzialkowcy zadzj4 pytanie: w czyim interesie Pani dziala? CqZby tych,
kt6rym zaleiry nie na spokoju, ale na tworzeniu zawieruchy wok6l ogrod6w
dzialkowych? Komu chce Pani ulatwii zawladnigcie terenami ogrod6w
dzialkowych? W naszej opinii Rzecznik Praw Obywatelskich to instltucja, kt6ra
winna by6 apolityczna i nie ulegad naciskom grup interesu. Najwazniejszym
zadaniem Rzecznikajest obrona praw obywateli, by nie dziala im sig krzyrvda.
Jednak Pani dziaNania nie spelniaj4 tych zadafi, a wrgcz przeciwnie. Dqzy Pani
do wyrz4dzenia krzywdy dzialkowcom, kt6rzy chc4 w spokoju uprawiai swoje
ogrody dzialkowe, kt6rzy chc4 nale2ei do organizacji broniqcej ich dorobku i
praw od wielu juZ lat, a kt6r4 to dqiq pelnym zaufaniem. Czy tak bardzo
przeszkadza Pani, 2e dzialkowcy chcq mied sw6j Zwiqzek i chc4, by to PZD
reprezentowal ich interesy i zarzqdzal ogrodami? Nikt normalny nie zmienia
tego, co dobrze funkcjonuje.

Szanowna Pani Rzecznik !

Prosimy zatem, by uszanowala Pani nasz wyb6r i naszq organizacig, a

nade wszystko ustawQ dzialkow4, kt6ra zostala opracowana z pelnym
zaangahowaniem Srodowisk prawniczych i w zgodzie z wszystkimi
nadrzgdnymi ustawami, w tym Konstytucjq RP. Mamy nadziejE, 2e zakohczy



pani tg wojenkg, jakq od wielu miesigcy prowadzi z dzialkowcami zrzeszonyrnt

w PZD. Nie przystoi osobie z takim autorytetem popierai garstki os6b, kt6re

przez wiele lat lamaty prawo i znstaly przez Srodowisko dzialkowe wydalone ze

swoich szereg6w. Liczymy, 2e zakoiczy Pani w ko6cu to cale zamieszanie i

wycofa swoji zarzuty wzglgdem naszej ustawy. Dzigki temu w' ogrodach

dzialkowych znowu zapanuj e spok6j i nadzieja na lepsze jutro'

Zpowailan\em

Uczestnicy spotkania bytych Przewodniczqcych Komisji Rozjemczych

w ROD z terenu dzialania Delegatury OZ,NIPZ,D w Radomiu
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