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Walbrrych, 2g lutego 2014 r.

Rzecznik praw Oblwatelskich
Pani Irena Lipowicz

Dzialkowcy

z Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego
,,Bia[ Kamiei', w Walbrzychu

My dzialkowcv z Rodzi*ego Ogrodu Dzia&owego ,,Biatv Kamief,,
:, ^y:llor:nu 

dgmagam.v sie, aby 
-pani -n.-".2,'.- - - ;;;;";;i:'r r" r*oj.iruclatywy kwestionuj4cej 

.konstytucyjnod6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach dzialkowyth. iri.jury*" p"ri .!"rt ,vy-i#f;iiu o.r."i*towszystkim prawom &ialkowcdw w tel uslwie 
""pir*yro, bowiem kwestiinule panilegalnodi ishienia porskiego zwiq?rKu o"iJ[o*"0*. -Mamy 

s*;;;;;; @go, zebez naszego zwiqzrat nia bgdzie-zadny.tr i"rry"r. praw, a tym samym ogrod6wdzialkowych w dotychczasowei 
. eormlfe oiganizacy;nej, dzieki k6rej onefunkcjonuj q w nowej rzec4fwistoSci ustroj owej i politycznej paristwa.

Uchwalenie przez Sejm .,1st"*j, z dnia 13 grudnia 2013 r, o rodzinnychogrodach dziarkowych 
- nagtenilo azigtc z-aangiowariu calego $rodowiskadzialkowc6w, bowiem kaidy z nas mial i ma dwiadomo5il ze podmioty

-zalnj3resolang 
kolercyjlym.. zagospodarowaniem teren6w rodzinnych ogrod6wdzialkowych dga do rikwidacji polskiego Zwiqzkx Dzialkowc6w, iivl"" zwiryekw sile miliona rodzin dzialkowc6w od ponad i0 l"t 

"tu.ro*i 
barierg w dowolnyrnprzejmowaniu grunt6w ogroddw.

My wiemy jedno i nikt .nap. nie zaprzeczy, 2e dop6ki istnieje porski ZwiqzekDzialkowc6w, dop6ty my,bgdziemy mogri uzytkowa6 dzialki, kt6re stanowiq dla nasbezcenne dobro. Na dzialkach praiuj"niy, utrzymujemy dziEki temu dotrl tconOyc;gfizycznq na stare lata, ratujemy t, nur"" zirowie i oajo""y*u_y z aah oabetonowych blok6w i uricznego harasu. Trzeba miei nietuazkie' oblicze, abyzanierza| w:9r6 nas tej odrobiny,,ruksusu" warcz4c pod pozorem troski o czystoscprawa 9 rozbicie. naszej jednosci, aby otworzyi t ttire*ji dr.g; il ;;ladniEcia
naszymi ogrodami.

Dzisiaj kazdy dzialkowi-ecwie' 2e dzigki uchwalonej w dniu r3 grudnia 2013 r.ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych, ogrody zostaly *uto**. p,'eA
masiowq likwidaciq a dzialkowcy zachowari swoje prawa, u t kz" mogq korzystacw petni .z prawa wyboru stowarzyszeni" og.odo*"go, kt6re *g ;h woli ma

" ?Y"('ogrodem dzialkowym. Te wladnie pia*a Rzicr'ik praw-obf*atelskich
poddaje w wqtpliwodd co do zgodno6ci ich z konstytucia i jak wynika z dl6wiadczeri
z prz*szlo(ci, inicjarywa Rzecanika z,.utszE zmievado ikierowania kwestionowanej
ustawy do Trybunalu Konstytucyjnego, aby Trybunal stwier&ii jej niewaznodc
z konstytucj4.
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W naszej ocenie dzialania lTjSf prznz Rzecznika praw Obywatelskich wobecustawy o rodzinnych ogrodaci *ji"*oi"y"l-rail"poart *r".
czym.re bowiem moina 

. 
rrzasadn i( zarzuty pani hofesor przeciwko przepisomustawy, skoro uzasadnila je pani;";;l;"^"ur r, f.r_;;;;;;;ez garstkgpzeciwnik6w ustawv. 

,snuiacvch sobi" iru*o do zarzqdz.aia ogrodamidzialkowymi bez zgoiv artaf..i,.-.*:; #; i 

ln" 
,"suaa"r okre.ronych w art. 69 inastgpnych ustalvy o rodzinnych ogrodach dzialkowycir?

Pani Profesor

Prosimy paniq aby !*i?1" pani diarog ze $rodowiskiem dziarkowc6wreprezentowanym przez polski Zwiqzek izialko*c6* i sprawdzii jakkwestionowane przpz plil3rzenlsr -dr#.;""* 
w rzeczywistosici i w jaki spos6birT realizowane 

.przez, srowarzyszeni" ogrodo*e p"rrri i*iqz"r. oii*t.*"0*I pnzez samych dzialkowc6w. Draczego p-ilnoii od takiego *il'JiarrJ*ia w takistotnej dla spoleczeristwa sprawie i irryr"i" ,* w ci4glej niepewnodci? przncie2to nie ujma, ani zabronionym nie jest iru tu.on"y *Jrrotci i pr"*".ri"*i"t" robywatela rozmawiai z obywatelami , ao"i"1-po4auna postawa.
Je,eli Pani Profesor nie wyra2a wori diarogu z nani inie rezygnuje ze szkodliwej dlanas inicjatywy, nie pozostaje nam nic ilnmego jak stwierizle, "2. -n^.iit 

pr"*
Obywatelskich wystqpuje. pneciwko p.u*orriobyrnarelskim i , ,y_iigay sig niepogodzi Srodowisko dzialkowc6w. Bgdziemy broni6 naszyctt rg..io*, ,i,lich prawi swojej wlasnej organizacji,__bo -yS-y ji stworayli po to, aby ogody isfirialy,poniewa2 sq one potrzebne dla spoleczetiiiwa w miastach, dla nas 

-i 
dla naszychdzieci.
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