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Rzecznik Praw Obywatelskich
w Warszawie

Szanowna Pani!
Jako czlonkowie Okrggowej Komisji Rewizyjnej PZD w

Biatymstoku na swoim posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 roku z wielkim
oburzeniem przyjmujemy Pani ataki skierowane przeciwko ustawie z 13
grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach dzialkowych, poddaj4ce w
v,,qtpli.rc36 jej zgodno56 z Konstytucj4RP.

Szanowna Pani - nad czym ubolewamy - nie zauwala,2e ustawa o
rodzinnych ogrodach dzialkowych, wywodzi siQ z obywatelskiego
projektu, kt6ry poparlo prawie milion obywateli. Przeszla Zmudny proces
legislacyjny w Parlamencie RP. Opiniowana byla przez prawnik6w i
spoleczno6i dzialkow4 a w szczeg6lnoiici przez konstytucjonalist6w,
kt6rzy brali pod uwagg lvytyczne Trybunalu Konstl.tucyjnego RP.
Kwestionuj4c t4 ustawg, kwestionuje Pani pracg wszystkich, kt6rzy nad ni4
pracowali.

Smuci nas takZe fakt, ze Pani jako Rzecznik Praw Obywatelskich, de
facto staje, swoim wyst4pieniem, po stronie w4skiej grupy os6b wrogo
usposobionych wobec najwigkszego w Polsce stowarzyszenia ogrodowego,
bgd4cego przykladem budowy spoleczroSci obywatelskiej, wystEpuje
przeciwko stowarzyszeniu Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, kt6re jest
stowarzyszeniem na wskro6 demokratycznym.

Ustawa z 13 grudnia 2013r. dala osobom uZytkuj4cym dzialki w
r.o.d. - i nam takhe - mo2liwo56 wyboru w jakim stowarzyszeniu mamy siE
zrzesza|, czyli nie monopolizu.ie stowarzyszenie Polski Zwiqzek
Dzialkowc6w. Kazdy Rodzinny Ogr6d Dziatkowy i jego dzialkowcy mog4
siE wyodrgbnii ze struktur stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w, pod warunkiem, Ze dokonaj4 tego zgodnie z zapisami
ustawy.



Szanowna Pani Rzecznik!
Oczekujemy, 2e Pani zaakceptuje i przyjmie za fakt spolecmie i

obywatelsko zasadny, 2e nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych
z 13 grudnia 2013 roku jest naprawdE dobrym aktem prawnym, nie

naruszaj 4cym zasad Konstytucj i RP i sluZy skutecznie milionowej grupie

obywateli - uzytkownik6w dzialek. WaznoS6 tej ustawy polega, przede

wszystkim na tym, ze spelnia ona warunki kompromisu moZliwego do

akceptowania przez zainteresowane strony - dzialkowc6w i wlaScicieli
grunt6w oraz kryteria naloZone wyrokiem Trybunalu Konsf5rtucyjnego RP.

Apelujemy do Pani Rzecznik o zaprzestanie niszczenia ponad 100-

letniego dorobku wielu dzialkowc6w nzeszonych w Zwiqzku
Dzialkowc6w.

Liczymy ponadto, 2e Pani, w Swietle wielowarstwowych
argument6w jakie Pani otrzymuje, wycofa siq ze swojego stanowiska
przedstawionego w wystqpieniu do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w
sprawie ,,niby" niekonstytucyjno3ci wielu zapis6w ustawy o rodzinnych

ogrodach dzialkowych z 13 grudnia 2013 roku.

Zpowataniem

czlonkowie Komisji

K.*i*k

Do wiadomoici:
1. Minister Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie
2. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w W-wie
3. Krajowa Rada PZD w W-wie
4. Okrggowy Zarzqd Podlaski PZD w Bialymstoku


