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Szanowni Przewodniczący 

Jako wieloletni członek Polskiego Związku Działkowców, uważam,, że zarzuty Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Ustawy o ROD z 
dnia 08.07.2005 r. są próbą pozbawienia działkowców najy/ażniejszych gwarancji 
ustawowych, godzi w elementarne prawa działkowców, a zwłaszcza w gwarancję odrębności 
majątku znajdującego się na użytkowanym terenie. Niezrozumiałymi jest dla mnie również 
fakt reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Panów Stanisława 
Piętę i Andrzeja Derę, których stosunek do idei ogrodnictwa dzlułkowego jak i samych 
działkowców jest negatywny, wręcz wrogi. W sprawie, w której obiektywizm i rzetelność są 
absolutnie niezbędne, wybór padł na osoby jawnie niechętne wobeci działkowców i Polskiego 
Związku Działkowców. Kwestionowanie Ustawy o ROD odbieram jako celowe działanie 
przeciwko mnie, mojej rodzinie, nam - działkowcom, naszej społecznej, samodzielnej 
organizacji PZD sprawdzającej się w codziennej działalności. Związkujw którym istnieje pełna 
demokracja. Związku, który jest jedną z najlepszych organizacji pozarządowych. Związku, 
który nie występuje o dotacje, o pieniądze z budżetu państwa. Działk(a jest dumą i dorobkiem 
niejednokrotnie całego życia wielu ludzi, służy również lokalnej społeczności poprzez 
możliwość wypoczynku, nauki przyrody, czy też jako „płuca miastafj. Wierzę, że praca kilku 
pokoleń nie zostanie zniweczona, jak również ponad stuletni dorobek ruchu działkowego. 
Zwracam się w imieniu własnym i mojej rodziny jako działkowieci |o uszanowanie naszych 
nabytych praw wynikających z dotychczas obowiązującej ustawy ijj Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. j 
Wierzę, że podejmiecie Panowie mądrą decyzję, która da nam nadzieję na możliwość obrony 
naszych praw, nadanych ustawą o ROD z dnia 8.07.2005 rokujj. Nie zgadzam się na 
eksperymenty prawne z ustawami, które pod rządami Konstytucji najpierw są z nią zgodne, a 
po kilku latach już nie, czy kwestionowanie przez Was ustaw podjętych przez Waszych 
poprzedników a często przez Was samych nie świadczy o politykiersłjwie Waszego działania. 

Wnoszę o wycofanie przez Sejm z Trybunału Konstytucyjne, 
Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 
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