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PANI EWA KOPACZ 

ul. Wiejska 6 

00-902 Warszawa 

W związku z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zaskarżeniu do 
Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku ólrodzinnych ogrodach 
działkowych, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Zjednoczenie" w Szczecinie 
uznaje, że jest to inicjatywa wymierzona w fundamentalne podstawy ruchu ogrodnictwa 
działkowego w Polsce i wyjątkowo szkodliwa dla niezwykle zasłpżonego ponad stuletniego 
ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Trwałość i rozwój ogrodnictwa działkowego w 
Polsce skutecznie zapewnia tylko ustawa z dnia 8 lipca 2005 nj o rodzinnych ogrodach 
działkowych i nie ma potrzeby jej zmieniać ani poprawiać. Nieijilega wątpliwości, że 
wniosek Pierwszego Prezesa SN powinien być oddalony w całości. 

Opowiadamy się jednoznacznie za nienaruszalnością ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, dzięki której ogrody w Polsce istnieją iijsłużą prawie milionowi 
najbardziej potrzebujących polskich rodzin. Chcemy silnego, umocowanego w ramach 

i 

prawa Polskiego Związku Działkowców, który skutecznie broni] praw wszystkich 

działkowców i każdego działkowca z osobna. 

Od dłuższego czasu obserwujemy niepokojące zjawisko, które z każdym rokiem 
przybiera coraz bardziej skrajne formy. Podejmowane są| rozmaite działania, które 
zawsze zmierzają do jednego celu - usunięcia najważniejszych przeszkód prawnych 
i organizacyjnych stojących na drodze do przejęcia tysięcy! hektarów gruntów, często 
zlokalizowanych na terenach o znacznej wartości komercyjnej. Mamy jednak nadzieję, 
iż są to tytyto zakusy ludzi nieodpowiedzialnych, nie wierzymy^ że Rząd Polski mógłby nam 
działkowcom odebrać dokument, którego zgodności z prawej w Polsce nie podważył ani 
Sejm ani Prezydent RP podpisują Ustawę o ROD dnia 8 lipca 2(005 roku (Dziennik Ustaw z 
dnia 6 wrzesień 2005 roku). 



Domagamy się °d Rządu kierowanego przez partię, któifa w swojej nazwie odwołuje 

się do społeczeństwa obywatelskiego, wyjaśnień, jakie zmiany |prawa dotyczącego nasaych 

Ogrodów są planowane, nasze dotychczasowe zapytania i pist^a pozostąją bez odpowiedzi. 

Bez odpowiedzi pozostał również list otwarty IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD do Pani 

Marszałek. Jako kobieta i lekarz powinna Pani być wyczulona | na krzywdę ludzi i wspierać 

nas tak jak to robią rządy w całej Europie. Brak odpowiedzi z ¡Pani strony jasno pokazuje, 

jak w naszym Kraju traktuje się największą grupę społeczną + milion działkowców. Mamy 

jednak nadzieję, że czasy, gdy władza wiedziała wszystko lepijej minęły już bezpowrotnie i 

jawność działania organów Państwa jest faktycznie realizowaną zasadą, a nie pustym 

frazesem. 

My, działkowcy nie możemy być narażeni na odpierani«} ciągłych ataków, zamachów 

na nasze prawa. Chcemy żyć godnie i w spokoju korzystać ą nasaych ogrodów. Chcemy, 

żeby hasło „Aby żyło się lepiej"... miało pokrycie w rzeczywist«|ści i mamy nadzieję, że Rząd 

Polski się opamięta, a Trybunał Konstytucyjny stanie po naszej stronie, 

My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. | „Zjednoczenie* w Szczecinie 

wszelkimi metodami będziemy bronić Ustawy o Rodzinnych Ojgrodach Działkowych, dzięki 

której istnieją Ogrody zapewniąjące byt i wypoczynek milionem polskich rodzin. Chcemy 

zachować nasze ogrody, dla dobra przyszłych pokoleń. Żądamy spokoju i zaprzestania 

manipulacji przy naszej Ustawie. 

Pani Marszałek - my skromni działkowcy nie zajmujący się polityką, ale myślimy, 

że Sejm ma co naprawiać w naszej Ojczyźnie i nie powinien) j zajmować się likwidacją oaz 

zieleni powstałych z nieużytków i pracy rąk działkowców. ; 

Z wyrazami szacunku . 


