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Szanowna Pani

prof. lrena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa

Czlonkowie Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego im. Braiek w Krzyzu Wielkopolskim

uczestniczEcy w dniu l0 marca 2015 roku vi walnyrn zebraniu sprawozdawczo -

wyborczym po zapoznaniu si9 z Pani stanowiskiem w sprawie ustawy o rodzinnych

ogrodach dzialkowych z 13 grudnia 2013 roku, w kt6rym podwaza Pani

konstytucyjnoSc jej zapis6w stwierdzamy, Ze stanowiska io bardzo nas niepokoi. Jest

Pani naszym Rzecznikiem - obywateli polskich, r6wnie2 nas dzialkowcow wiqc

prosimy o obrong naszych interes6w inie dopuszczenie do kolejnej dezorganizacji w

porzqdku pfawnym, ktory zosiai wypracowany przy du2ej mobilizacji nas samych, ale

takZe pariamentarzystow pracujqcych wiele miesigcy nad opracowaniem i przyjgciem

obowi4zujqcej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Ta ustawa byla doglgbnie

analizowana na etapie prac iegislacyjnych, szczeg6lnie pod kqtem zgodnosci z

Konstytucjq i z wyrokiem Trybuna{u Konstytucyjnego, ktory tak brutalnie podwa2yl

urczeiniejsze prawo funkcjonujqce przez ponad 5 lat. Glosy niewielkiej grupy

niezadolvolonych z przyjgtych rozwilzari prawnych nie mogq byc podstawq do

wszczynania po taz kolelny batalii przeciwko fundamentalnym zasadom

funkcjonowania ogrod6w dzialkowych w Polsce!

Demokracja polega na podeimowaniu decy4i przez wigkszoS6 i wigkszo66

Czialkowcow oraz poslow poparla projekt obywatelski, ktdry dobrze funkcjonule we

wszystkich ROD. Gdyby facja byla po stronie kilku dziesiqciu niezadowolonych z

ogrodow wylqczonych z ?ZD, ta ich postulaty mialyby odzwierciedlenie w masowym

zakladaniu odrgbnych stowarzyszei a sytuacja jest wrgcz odwrotna - 95 % ogrodow

wyrazilo chg6 pozostania w PZD podejmujqc stosovr'ne uchwaly na zebraniach

ustawowych.

Krzy2, dnia 10 marca 2015 r.



Prosimy zatem o uszanowanie woli wigkszosci dzialkowc6w i o odstqpienie od

Kwestionowania zapis6w nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych'

List nasz przesylamy do wiadomo5ci: Prezydenta RP, Marszalka Sejmu RP'

Premier Rzqdu RP, Parlamentarcystow Ziemi Pilskiej oraz Krajowej Rady PZD.

PrzewodntczaPY

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego
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