
Jeszcze do :tieda!,";:a ::j'ala lani Li,t :.. ,,. -J, ::: _: :._ jeta.u -ri:

Ustawy c Roizinnych Cg.ccac" Dzialkov,/,_,:,^ :.,: ,. _,, -? --::t:a 2Ol-r:.
dzialkowcow.

5ta nosjit k<-: r;, ;.-. r,: :.

Rodz!onego Cgrodu Dziat:ic..*cg.r ,r::. ::ta!;-j 
"aia 

w S.,, :ebod.inie

z dni: g Er!::.-i. :j,_,,:.

fV zl,viazku z ,trjiai.;:i,']ietn Rzet:;,;r :;..., ,-r::r/i:i:eijrlt!:i.t jl(ierowanym do Ministra
lnfrastruktury i Rozwoj! Regioilainego, w k.iof,r.1 r;s:ajt rJ,(:.,.,€stiJ1rt],,.3,,a konsiytucyjno(i zapis6v,
zawa.tvch w Ustawie o .oozjirrvch ogrodacr .tl:alitl!,./\.,::t : c,^,!t ,3 g !c,tia r. Dz. U. 2013r. poz.40
dzialkowcv ROJ ir:. .u:'j-:e ,;. vr Swieb:.:: .,- ,,e-r,.)i. .4/ dni- 9 grudnta 2014r.
zaktadajqcv stowarzvsz€.,te m:. qae:arzEdza: Jgr:.*!.. a:.:::;-ic1,,.. its: , "vyrazic naszq dezaprobatq
w stosunku do trccijqty.r- rizer t.iliii dzialai.

Nie rozumieiny, Ciaczego pani Rte.an;k :;a t{::.).f.,::.:; s..,,J] r!Jbisty autorytet i powagq
reprezentowanego.:r:ei.j-r.,! pi:tdsiqwziqc:::i::( -.: i.. :,q:,:iir,,,e,c:-i?waztrudnoinaczejocenic
lekcewazeniegi.sc\vn:i;:oit:3;/ratelizaa:::lo:.:ii.It....t.:,.:)it:11lii_af,wazaneg.aktuprawneg',
tym 5ard7iej. iespe -r4.r...:,i. ....r,e wyzne ,. | -. f ..r: ..iyl.y zdnia lL lipca2012r.
takich jak wol]loji zrze::an,: :iq, ilrzejrz,,j.,:r aa, :.. | .t.-!ai:ai::..i /ch ogrodow czy ochron;
prawa maJqrkcwego.

5v; l::.;dzin, dnia 9 grudnia 2014r.

?ani

irsf. dr hab. lrena Lipowicz

iz--cznik Praw Obwatelskich

r Slosowala za przyjqciem

popieranej przez 900 tys.

Obecnie cale na-rze jrc::: rvisko dokJ:., j.:: f , :.:, ..":,r ..j.,.rlrci :ij.. ji:i.tr oJ.g;nlzacyjnych, zgodnie
z obowiqzujqca ustarE. Tyikc i :vylqcznie :;::r.rrrr.) ,irNi.rj..:., jist :cz,-ij.i.rnie w strukturach pzD lub
siworze[ie nov,,ych orgal:zacj :ych demc,(.::,c] ,,;" , ..: ie:1:j: ,i.ri, co podkre6lamv z calvm
nacis{teat, tie ancz€ zrii,:: ial

Ob:cnie, Jez zbaca.-,i3 i:anu realiu::,, :.:.,:.,. ,:.-::,..r.i :r,. t:(cjonowania w SrodOwisku
dziaikowaov/, aez kois.ti.iai.il .r :yn*e ircaJ,/iiJ,r..i i,.:.,^ irZ:,.s,i,..n;i, pani Rzecznik podwaia
praworzQainoSa naszego Paiisiw;, neguje ia:;ii:!,,:"rsa j.!,ro::o;l:ie!c \,;.vtrttru dzialania dzialkOwcow
z ludimi, ktorzy sQ rji: iich lutoi\,tetem.

Dlaczeg3? TtiKC J ai€g._. .,e ?ani cha3 ,\,r.,.. : :,:-,
d13 dlel..r'e rlv ! .: :-'r i _.. : S .-nO!!..
o cdstEpienie JJ zan:i:.J,,. ( .:.. lrlze:ych r,I j,....: t. _.: ..

..: z.riir.::t::my wniKaa w Pani intencje,
.. . ec, rf :, : zia{kowcow i wnioskujemy
-:.:ln,_.:i::., .]enje dla naszej wlasnoscr.

..,tpowainienia 2ebranych

PrzF '.. i .--_ ,.R ;iJ . . :\Ootr.Lecta w Swiebodzinie
./:.> //fl 

t .t . -< | ( .-- ,


