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Stanowisko z zebrania czlonk6w

Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych im. lOOO-Lecia w Swiebodzinie

Z dnia 9 grudnia 2O14r.

My, dzialkowcy zrzeszeni w ROD im, lOOO-Lecia w Swiebodzinie, na zebraniu w dniu 9
grudnia 2014r. majqcym wyloni( wladze stowarzyszenia zarzqdzajqcego naszym ogrodem czujemy siq
zobowiqzani przedstawii nasze stanowisko w odniesieniu do dzialari Rzecznik Praw Obywatelskich,
Pani Eltbiety Lipowicz, kt6ra w pi6nrie do ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego zwr6cila
uwagq na niezgodnoSc zapis6w ustawy o rodzinnych ogr6dkach dziatkowych z Konstytucjq Rp na
wniosek stowarzyszen z wojewodztw: podkarpackiego i malopolskiego.

Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych uchwalona dnia 13 grudnia 2013r. uregulowala
stan prawny ogrodow dzialkowych w Polsce, poprzez zapewnienie ich czlonkom wolnego wybor.-
organizacji struktur zarzqdzajqcych i ochronq mienia prywatnego a przede wszystkim osloniia przer.l
groZbq masowej likwidacji naszych dzialek przez wlaScicieli gruntow. Jednoczesnie spelniala ona
wytyczne zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r.

Pani Rzecznik byla zaangazowa.a w konsultacje spoieczne i dobrze znala zakres i treic
powyzszej ustawy, ale zdecydowala siq obecnie podwaiyi jej najwainiejsze zapisy jako niezgodne
z Konstytuciq RP. Postawa Pani Rzecznik iwiadczy o lekcewaieniu praworzqdnego systemu naszego
Panstwa irodzi podejrzenie, 2e w ten sam spos6b moina tei podwaiai podstawowe, niezbvwalne
prawa jednostek do majatku i decydowania o nim.

jak to jest moiliwe, ie wszystki€ obowiqzujEce w naszym kraju akty prawne zapewniaj{
obywatelom swobodq zrzeszania, ale zdaniem pani Rzecznik, z og6lu spoleczeristwa naleiy wytqczyc
polskich dzialkowcdw, ktorzy wedlug ustawy mogq decydowat iorganizowat w ramach prawa swoj€
struktury, pod warunkiem, ze nie bqdq to struktury polskiego Zwiqzku Dzialkowcow.

Wedlug nas jest to lamanie zasad wspol2ycia spolecznego, tym bardziej godne
napiqtnowania, ze zostalo io uczynione przez Rzecznika praw obywatelskich, ktory z racji petnionych
przez siebie funkcji powinien przede wszystkim braa pod uwagq glos wiqkszolci oraz ludzi proszqcych
o opiekq, a takimi sE dzialkowcy, czqsto ludzie starsi, kt6rym praca na wrasnej dzialce przynosr
saiysfakciq. Tymczasem Pani Rzecznik zalmuje stanowisko, ktore mo2e zagrozia ich spokojnel
egzystencii.

Prosimy Pana Marszalka o pofozenie kresu tym zakusom iwzjqcie wobronq szeregowych
obywateli RP Wyraianry nadzieiq, ie po zapoznaniu siq z caloksztaltem sprawy odniesie sie pan
pozytywnae do aktu prawnego zabezpieczajqcego prawa dzialkowcdw do korzvstania z dobrodzieistw
natury ipoprze nasze sprzeciwy wobec proby zamachu na nasz majqtek.

Z upowainienia zebranych

Przewodniczqcy zebrania ROD im. I O0O-Lecia w Swiebodzinie
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