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STANOWISKO
dzialkowcow, uiytkownik6w dzialek Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego

,,Olszynka" w Grudziqdzu, biorqcych udzial w zebraniu zwolanym na podstawie
Art.69 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych z 13.12.2O'13r.

W sprawie krok6w podjqtych przez urrqd Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie
niezgodnoSci 2 konstytucja zapis6w ustawy

z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach D:ialkowych.

Srodowisko dziaikowc6w jest gieboko zaniepokojone postawE Pani jak r6wniez
urzgdu Rzecznika Praw Obywatelskich. Niezrozumiale dzialania podiqte iwymierzone
przeciwko milionowi polskich rodzin uzytkujEcych swoje dzialki sq w naszej opinii
dzia{aniami zmierzalacymi do bezzasadnego ingerowania w ustawie o rodzinnych
ogrodach dziafkowych z 13 grudnia 2013 roku, uchwalonej przez Seim iSenat RP.

lstnieJqca organizacja dzialkowcow funkcionule w Polsce od ponad 12O lat i pzetrwala
wszystkie uskole polityczne i nadal sig rozwrja w kraju, jak ijej podobne organizacle
dzialkowc6w na Swiecie.

W dniu dzisiejszym, to iest 13 grudnia 2014 roku zebraliSmy sig by zgodnie z
zapisami ustawy o rod zadecydowac wsp6lnie o przyszlo6ci naszego ogrodu. Pragniemy
zauwazye Pani Rzecznik, ze nasze zebranie odbywa siQ nie przypadkowo, a dokiadnie w
pierwsza rocznicg uchwalenia tak waznego aktu prawnego dla nas dzialkowcow jakim.jest

bezspornie Ustawa o ROD. Korzystalqc z zapis6w wspomnianei ustawy w dniu
dzisiejszym jednoglo!nie podjeli6my decyzjg o powierzeniu Polskiemu Zwiqzkowi
Dzialkowc6w dalsze kierowanie naszym ogrodem. Z podigtej decyz.li iestesmy bardzo
zadowolenr gdy2 zachowamy ochrong przed dzialaniami osob i insq ucii usiiujqcymi
zniszczyc to co budowaiy cale pokolenia, nasze ogrody.

Pani dzialania w siosunku do Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow sq przez nas
pe yjmowane jako ponowne wprowadzenie zamQtu w Srodowisko dzialkowcow, wysuwalEc
zarzuty o niekonstytucyinoS6 ustawy o ROD. Pragniemy zauwazyc, 2e nad zapisami wyzel
wspomnianej ustawy pracowalo ogromne grono prawnikow I konstytucjonalist6w. skqd
wobec tego Pani stawia tak absurdalne zarzuty?

ZaskarZenie takich fundamentow funkcjonowania ruchu ogrodnictwa dziatkowego

JakE jest ustawa o rodzinnych ogrodach, bez wczeSniejszego doglqbnego zapoznania sle
ze szczegolami jej zapisow Swiadczy o dqzeniu do rozbicia i zniszczenia dokonai
Polskieo o Zwiazku Dzialkowcow.

Szanowna Sani



Dostrzegamy w tym dzialania zmierzaiqce do sukcesywnego likwidowania

ogrodow zastgpujac kwitnqce dzialki, betonowq szaroSciq nieruchomosci

Szanowna Pa ni Rzeczn ib,

Ogrody dzialkowe w naszej polskiei historii powstawa+y bardzo czesto na

nieuzytkach i bytych wysypiskach Smieci. Wysiikiem wielu lat cigZkiej pracy dzia{kowc6w i

ich rodzin pzywr6cono te tereny przyrodzie i spoieczenstvvu.

DziS utrzymanie ich nic nie kosztuje budzety gmin a bardzo dobrze slu2q jako oazy zieleni
w betonowych blokowiskach spoleczeristwu, kt6re korzysta z nich na wiele sposob6w.
Stad tez, oSmrelamy siQ zqdac zaprzestania podejmowania dalszych krokow o potrzebie
skierowania Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych do Trybunalu Konstytucyjnego
Rzeczpospolitej Polskiej.
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