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Prof. IRENA LIPOWICZ 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 

Szanowna Pani Profesor. Piszę do Pani w imieniu własnym oraz upoważniony jestem do 
przedstawienia stanowiska działkowców, z ROD „SPÓŁDZIELCA „ w Nowej Soli. 

Zwracam się do Pani z prośbą o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku 
poprzedniego R.P.O , i równocześnie udzielenie wsparcia obrońcom Ustawy o Polskim Związku 
Działkowców, na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 29-06-2012 r. 

Zdaję sobie sprawę,że tego rodzaju wniosków, otrzymuje Pani bardzo dużo i przeczytanie 
każdego jest praktycznie nie możliwe, ale może przez przypadek, trafi Pani na ten list. Nie chcę 
powtarzać argumentów w przesyłanych do Pani petycjach, ale proszę o uwzględnienie 
najważniejszego. 

Tęreny użytkowane przez działkowców, nie dano nam za darmo i na własność. To Sejm 
wybrany demokratycznie, dał „ namiastkę ograniczonej własności „ dla najuboższej części 
naszego społeczeństwa. W zdecydowanej większości są to ludzie, którzy przepracowali dla 
Ojczyzny dziesiątki lat, a w tej chwili są emerytami. Z wielu powodów nie dorobili się majątków, 
Iffo ludzie uczciwi, w odróżnieniu od wielu polityków, mówiących o przywilejach 
działkowców, a których majątki co do wielkości i sposobu uzyskania, budzą wiele wątpliwości. 

Szanowna Pani Profesor, wzbudzanie ciągłej ĵWHpy" 0 ustawę; PZD, prowadzi do tego,że 
ogrody zamiast pięknieć będą breydły. Stamciągtegpii^llflfr^ tak w 

mienie działkowców jak i wyposażenie ogrodów. /TWk jak to było na „ziemiach 

»wda jest, że ogrody są zamknięte. Dla „kwiatu „ społeczności, ludzi porządnych i 
uczciwych, naprawdę kochających przyrodę, bramy ogrodów stoją otwarte. Są jednak w 
społeczeństwie „chwasty", którym jakakolwiek praca jest obca.. Wykorzystują pracę innych, a 
często przy okazji niszczą i dewastują. Najczęściej bezkarnie. Dla takich wstępu do ogrodów nie 
ma. 

Szanowna Pani Profesor, zapraszam Panią do odwiedzenia naszego piękniejącego miasta i 
do naszego ogrodu. Gdyby Pani wyraziła chęć porozmawiania z 8 letnia dziewczynką, która 
każdego dnia walczy o zdrowie i życie, jest po wielu operacjach. Ona by Pani powiedziała co dla 
niej znaczy działka i Ze jest to jedyne miejsce, które sprawia jej radość w codziennych cierpieniu. 
Nie będę tu w szczegółach opisywał, tego nie można i nie da się przelać na papier, bo ściska mi 
serce. 

Odnoszę się do Pani kobiecej wrażliwości, i pytam; czy po orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego, będę musiał powiedzieć temu dziecku, że już więcej na działkę nie będzie mogła 
pjrzyphodjzić, bo z pewnością rodziców nie będzie stać na posiadanie działki na zmienionych 
warunkach. Dotyczy to również wielu emerytów, a więc też ich dzieci i wnuków. 

Kończąc liczę, że Pani Profesor zgodzi się z przytaczanymi argumentami i udzieli wsparcia 
ohrońcom ustawy o PZD. 

Z wyrazami wielkiego szacunku, życzę Pani dużo zdrowia i sukcesów zawodowych. 


