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Pila, dnia 7 marca 2015 r

Pani Profesor lrena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Rzecznikl

Dzialkowcy z Rodzinnego ogrodu Dzialkowego im. Nafta w pile, uczestnicy walnego
zebrania sprawozdawczo - wyborczego z dnia 7 marca 20'15 roku, informuiq paniq

Rzecznik, ze nie mozemy uwierzyc w to, ze to .ieszcze nie koniec walki o ustawe o
rodzinnych ogrodach dziafkowych uchwalonq pzez sejm w dniu 13 grudnia 2013 roku.

ustawa zostala uchwalona w trybie ustawy obywatelskiej. Dzialkowcy popieraiqc jej zapisy
zebrali blisko milion podpis6w, wysiosowari wiere apeli do posl6w, uzyskari poparcie wfadz
samozqdowych. manifestowali w warszawie, a kiedy wreszcie wszystko zakoiczylo sie po
naszej mysli i nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dziatkowych weszla wzycle to przeciwko

Polskiem Zwiqzkowi Dziaikowc6w i dzialkowcom wystQpila pani Rzecznik praw

Obywateiskich kwestionujEc Jej zapisy

Szanowna Pani Rzecznik,

Informuiemy Paniq, 2e nie znajdujemy jakichkolwiek przeslanek ku temu by kwestionowac
jekikolwiek zapis ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 2013 roku. ustawa o RoD
jest dla nas dzialkowc6w , ogrod6w i Zwiqzku najwazniejszym aktem prawnym
gwarantuiqcym nam spokojne gospodarowanie na dzialkach.

Nie zgadzamy siq aby dziqki pani stanowisku towarzyszyr nam ciqgry stan niepewnosci r

obawy o to co bedzie z naszymi dzialkami. Nie wyobra2amy sobie sytuacji, 2e mogriby6my
utracic nasze dzialki, jednak nic nie jest pewne tak dlugo jak prowadzone sq dziarania
prawne skierowane pzeciwko dziarkowcom. Dratego prosimy paniq o skupienie swojej
uwagi nad innymi zagadnieniami, zwlaszcza ze pfzypadk6w lamania praw obywateli w
Polsce nie brakuje iwycofanie siQ z kwestionowania zapis6w ustawy o rodzinnych ogrodach
dziaikowych.

W imieniu uczestnik6w zebrania

PzewodniczEcy

Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego
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Nasz list pzesylamy do wiadomo6ci: Prezydenta RP, Marszalka Sejmu RP, Premiera Rzqdu

RP, Parlamentazyst6w Ziemi Pilskiej, Prezesa Pols_(iegiqZwiqzku Dzialkowc6w.
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