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Pani Prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowna pani Rzecznik!

. . 
ZapoznaliSmy sig z Pani argumentami dotyczqcymi ltowej ustawy o

rodzinnych ogrodach dzialkowych, kt6ra obowi4zu)e ju2 blisko iok. Sq one
tak wydumane, 2e a2 nieprawdziwe. Dlaczego za wszelkq ceng chce pani
pogr4?yc dzialkowc6w i ich ustawq? pr6buje pani doprowadzif do nader
niebezpiecznej sytuacji, gdy dopiero co uchwalona ustawa, zapewniaiqca
nanr bezpieczeristwo prawne znajdzie siq kolejny raz w 

-rryuunire

Konstytucyjnym. Nawet jesri bqdzie to niczym nieuzasadnione to w
ogrodach dzialkowych zn6w zapanuje strach i zwEtpienie. Coraz
trudniejsza staje siq obrona naszych matych zielonych potlteh kt6re sq
,,plucami" dla miast przed coraz bardziej agresywnym atikiem ze wszech
stron. cel jest jeden - niezmiennie od wielu lat. pokonai dzialkowc6w -
Wrzucif ich z ogrod6w, a tereny przej4i i rozprzedai. Czy zamiast
Rzecznikiem Praw obywatelskich chce byi pani grabarzem ogrod6w
dzialkowych i dzialkowc6w?

Dzialkowcy potrzebujq Pani pomocy obronie ogrod6w dzialkowych, a
tymczasem nie otrzymujq nawet odpowiedzi na swoje listy i apele. Czujerny
siq lekcewa2eni. Nasza ustawa jest konstyturyina i spelnia wsielkie wymogi
zawarte w orzeczeniu i wskazaniach Trybunalu Konstytucyjnego. Byla
przedmiotem analizy ekspert6w, a takZe Sejmu i Senatu. Ustawq podpisal
Prezydent. Czy Pani zdaniem wszyscy oni siq myl4 co do jej tre5ci? Wszak
ustawa dzialkowa zapewnia wolnosd zrzeszania siq obywateli , rozwiqzuje
sprawy funkc.;'onowania, organizacji i zakladania ogrod6w dzialkowych, a
przede wszystkim zachowuje prawa dzialkowc6w i pozwala na dalsze
istnienie ogrod6w clziatkowych z poszanowaniem praw wlaScicieli
grunt6w.

Szanowna Pani Rzecznikl

Ustawa o ROD zapewnia dzialkowcom mo2liwoSd wyboru dowolnego
stowarzyszenia i ponad 200 ogrod6w w kraju skorzystalo z tego przywileju.
To,2e zdecydowana wiqkszo5d vrybiera z wlasnej woli pozostanie w
Polskim Zwi4zku Dzialkowc6w nie mo2e byf powodem oskar2eri, jakie pani
kieruje pod jego adresem.



ZwiEzek to nie jaka5 tam organizacja - to my, wszyscy dzialkowcy
razem iq tworzymy. Sami wybieramy swoich przedstawicieli i wiemy kim
oni sq i co dla nas robiq. szanujemy swoje lvybory. Draczego pani nie chce
uszanowaf naszych wybor6w? Jednoczymy siq wok6l spraw nam bliskich, a
PZD- zapewnia nam wsparcie i obronq, jakiej nikt inny nam dotqd nie
zaoferowal.

_ Wierzymy, Le przemy5li pani tQ sprawq i zrezygnuie z dalszych
dzialari przeciwko nam dzialkowcom i nowej ust"*i". Na lel oceng jest
zdecydowanie za szybko, bo w ogrodach dzialkowych wci4i ierrrr" ti*^i4
walne zebrania i dzialkowcy podejmuiq decyzjg o przynale2nosci io
stowarzyszef.

Uczestnicy zebrania wszystkich dzialkowc6w
w ROD,,Dolinka,, w Kozienicach
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