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STANOWISKO
okrpgowego 7'sr*da surfc$ego porskiego zwi4zku Dziarkowc6wz dnia lg grudnia 2014 n

w oprawie *,*:.1.-l*LUtych 
-przez Rzecznito prew Obywatetskichprof. Ircnp t tnowil;rg= ot-yrvaterlli-ei *t""y z dnia t3 grudnta 2013.o rodzinnycb ogrodach dziaikowycn.

W zwi4zftu z podjgt4 pnez F.zocznika haw Obywatelskich prof.Ireng Lipowicz iniciatywq ; t"6^*., l*;;G" konstytucyjnodi ustawy z dnia13 grudnia 2013 r' i nia,iirv"rr d;d;fi"rkgury"h, okrEgowv zarzqdsudeckiPolskiego zwi4zl.u Dziarkow-cow .;,J;*;bat' dra rcj inicjarywy i snvierdzajednoczeSnie, 2e dzialania nt'9:y**e-ffi",*r.o tej ustawie wymierzone s4przeciwko wszystkim pra*om arillkow"o*'rlr,"j ustawic zapisanych.
Uchwalonie przez Sejm .u$awy z dnia 13 grudnia 20t3 r. o rodzinnychogrodach 

. 
dziarkowych 

.nastqpilo iaen -zt*rgz0waniu 
calego Srodowiskadziaikowc6w, bowiem lozdi dziako;iec ;i;l swiadomde,-L poamiotyzainteresowane komercyjnym zagospodarowaniem teren6w rodzinnych ogrod6w

flaltgyvch dq24 do p.oro.ro*"nL w se.ymie projeknr ustally napisanej podkienrnkiem posla stanislawa Huskowskiego i'zloinnei w sejmie io pJ""ao**i".Projekt ten zakladal d:i:Td." tvr. pninego ogrod6w * miurta"t.'-ivrto a"ietiniedomnoj postawie polskich dzialkowc6w ti a€"oiu do uratowania swoich praw
1ab.rych- zwipanych z u2ytkowaniem dziarek oraz do czronkostwa w polskim
zwiq"k) Dzialkowc6w okazal- o_si*, 2e gros spoleczeristwa w postaci ponad 900 000tysiQg{ podpis6w obywateri Rp zloz6nych- poa ouy*atetrffi;;.i.k; ustawyo rodzinnych ogrodach a3iattoylctr anrycipayr w starciu z przeciwnikami ogrod6wdzialkowvch, dzialkowc6w. i ich og6rnoporrru.1 organizai;i. t;;;- dhgregoi trudnego,pro-cesu legisracyjnego nad obywatersklm pioi"lrem urtawy o roari*yctr
ogrodach dzialkowych gros 

1en 
zostal uznany pftez avtorytety konstytucjonalist6w zashszny i zgodny z intenci* wrroku Trybunatu ro"stjtucy.ynego';-;;; rl lipca2012 r, Irury-i doo.ry, zurycipirylo ,t,szre prawo, pozostai*ce w zgodziez konstytucjqRP.

Dzisiaj kazdy dziarkofr.""_*9, ze dzieki uchwalonej w dniu 13 gn:dnia 2013 r,ustawie o ro&innych ogrodach dzialkowych, ogrody zostary uratowane przedmasowq likwideci4 a &iarkowcy zachowari swoje- praw4 a tak2e mogq korzystadw pelni .z prawa wyboru stowarzyszeniu og.ido*"go, r,to." * 
''i 

woli ma?ar?.@z:ie ogrodem dzialkowym.

Te wladnie prawa Rzecznik praw obywatelskich - poddaje w wqtpliwosi co dozgodno3ci ich z konstytu-cje.i,.j$ wlnrka z dorychczaso-wych jej wypowiedzi, ,dalejrobi swoje", co ozrrac?.a, te inicjatywa Reocznika moze byc skierowana do Trybunalu
Konstytucyjnego.

w ocenie dzialkowc6w dziatania podejmowane pr?Ez Rzecznika praw
obywatelskich wobec'stawy o rodzinnych ogrodach aziatkowvch,q-b"rp;i"t".*r"



czymze bowiem morna rgasadnri ?'r'fiy prof.- heny Lipowicz przeciwkoprzepisom ustaqy, ,to- 
"ror,ouior,^,r?1iri _r*y o.yrq.;" 

..-,i 
poo"a*i"zarzut6w skierowanych do R*";il; -;_* 

gTrrk€, po""i*ili* ustauyuzurpuiqpych sobie prawo ao.,ureorJu-odot-i ariuru'*vii r ,,'*i"o**u 
" 

oi,z woti dzialkowc6w w rybie r ,i" *r"ji1J?*rr9."l_"i ;,""nlHi Ltep'y"r,usrawy o rodzinnych ogrodach dzi"rk"*y;? R;*z1t 
.rray ocyr""rrrru.r, , pror.Irena Lipowicz nie wwaziJa, j*il;lin{i,;*oi *aig"i" diatogu ze .rodowiskiemdziatkowc.w, nie zeJhciala takze rpta;dzie i 

"rt"rij 1* r"""#"""*Li' prznz niqpnepicy tunkcjonuiq w rzec_awisto.ci i w;uti3q.riu .{ ";;;;;;* e prT,z
ilffi.rffie ogrodowe polski i*iqrJk 

" 
oaalkowc6w i prz*z samych

w tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak strvicrd3ii, ?.e rznczywisteintencjeRzeczrika praw obvwatersSli *-" ri-ffJ"r 
_tro$i o czvstos. prawa Iecz

Hr""#J* #tm,rp:l -*"tti "' 
ofoau-i o'i"u.""n'i] 

-iioi"'.**"yr"y

o,i*r-"*.y",q;ffi ffi ,%1ldH"j;H"ilf,tri",f#,:;ffi iil,Hi;obywatelskich powinien rruzyc oufi#r"ri,L.ri9 ich praw i worno.ci. Tymczasemdzieje sig inaczej, Rzeczrrik. p.r'i, oiy*it""r'ril'"r, 
:ry{Qp{" przeciwko prawomobywatolskim i z tym *gdy sl9 y. p"l#i#i"*rt6 aa"ri..ri"J*.-i""i*.:",y*"niepoglpbiazaufaniaobywateliar"ie;6w*lad;]pubticanej.

Jednak &iarkowcy nadar oczekui 4 irc Rzncntk praw. obywaterskich podejmiedialog z ich Srodowiski-ernl y.rl,. ;;rtrt-;* miliona rodzin dzial:kowc6wi powinien byd prowadzony * a"-it*tyli|-'iu**iu pr"*".
okrpgowy zarzn.d sudecki 

lryruje zatern! aby Rzec-znik praw obywatclskich - prof.Irena. lipor:" - rp*"it" - o.ot i'o*tii"--ori*r.o*"0* -'i'-"ofrgno*"ru
zo szkodliwej dla obywateli iuicjatyrvy.

ozsPzD

Otrz,ymuia:

l. Raecaik haw Obywatelslcich.

2. Krajowa Rada PZD.

NR FAKSU I'7484@@553 19 GRU. 2@14 13:1? STR.z


