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My dzialkowcy Rodzinncgo Ogrodu Dzialkowego ,,Nowe Osiedle " w Walbrzychu na
Dolnym Sl4sku. wyrai,amy swc oburzenie. wobec tre5ci zawartych prz.ez Pani4 Rzecznik, w .je.j
wyst4pieniu do Ministra lnfrastruktury i Rozwoju, w kt6rym poddala, jako w4tpliwq, zgodnoSi
ustawy z dnia I 3 grudnia 201 3r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych z Konstytucj4 RP

Pani Rzecznik Praw Obywatelskich - nad czym ubolewamy -nie zauwa|a, ze ustawa o
rodzinnych ogrodach dzialkowych. wywodzi sig z obywatelskiego projektu, kt6ry poparlo blisko
milion os6b. Przeszla ona 2mudny proces legislacyjny w parlamencie. Opiniowana byla m. in. przez.

konstytucjonalist6w .lej zapisy oparly sig zarzutom wrog6w polskiego ruchu dzialkowego, w tynl
czyhaj4cych nad wieloma atrakcyjnymi dziS terenami, kt6re zagospodarowali i utrzymali
dzia|kowcy.

Smuci nas fakt. zc Pani, jako Rzecznik Praw Obywatelskich. de facto staje po stronie os6b
wrogo usposobionych wobec najwigkszego w Polsce stowarzyszenia, bgd4cego Swietnym
przykladem budowy spoleczeistwa obywatelskiego, przeciwko stowarzyszeniu Polski ZwiEzek
Dzialkowc6w. kt6re jest stowarzyszeniem na wskro5 demokratycznym i przez to silnym. W swym
wystqpieniu chyba nieopatrznie i z korzy5ci4 dla dzialkowc6w skupionych w Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych Stowarzyszenia PZD, wyrazila Pani poglqd, 2e swoboda decyzji dzialkowcow o

wyborzc stowarzyszenia urnoZliwila naszemu Stowarzyszeniu zachowanie potencjaiu. Czyzby pani
Rzecznik Zalowala, 2e dzialkowcl, w znakomitej wiEkszoSci pozostali w strukturach PZD? A co w
tym zlego Pani Rzecznik. tJczynili tak. bo to atakowany bezustannie od iwieriwiecza Zwi4zek-
opieral sig i oparl sig wrogom polskiego ruchu dzialkowego. Owe nikczemne najczgSciej ataki
wzmocniiy nas dowodnie.

My dziaikowcy z ROD ,.Nowe Osiedle" w Walbrzychu oczekiwaliSmy. ze to momentach
najtrudniej szych Rzecznik Praw Obywatelskich, pochyli siq nad lud2mi na.jczgSciej starymi.
chorymi czy biednymi. a nie uderzy w nich bezdusznie, bez ref)eksji.

Pani Rzecznik Praw Obywatelskich. w swym wystqpieniu, oparla sig na opiniach dw6ch
(edno nie jest zarejestrowane, czy prz.c?. to nasz milionowy Zwi4zek jest mniej wiarygodny?)
stowarzyszefi ogrodowych, nie pr6buj4c zasiggn4i opinii Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w. Czy
aby nie mozna tego nazwai arogancjq? Kto wie jednak czy nie bardziej bulwersuje lirkt
lekccwa2enia miliona dzialkowo6w. poprzez ignorowanie ich- nie udzielajqc odpowiedzi na licznc
petyc.jc i protesty.

Prosimy Paniq Rzecznik o wycofanie sig zc swego stanowiska.jakie przedstawila, w
wystEpieniu do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych.

Na orygina lc 20 podpisor.r

Do wiadomoSci
I .Minister Infrastruktury i Rozwoju- Warszawa
2.Krajowa Rada Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w- Warszawa
3.Okrggowy Zarzqd Sudccki PZD w Szczawnie-Zdroj u


