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MARSZAŁ] 
PANI 

^KOPACZ 

EJMU 

STANOWISKO 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Dolnoślązak" w Lubinie z dnia 15 kwietnia 2012 roku. 

My, członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Dolnoślązak w Lubinie, 
zgromadzeni na Walnym Zebraniu w dniu 15 kwietnia 2012 roku, przyjmujemy z głębokim 
niepokojem szereg działań, które są zagrożeniem dla naszego ruchu działkowego, Związku 
i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a w konsekwencji dla naszych działek. 

W nasze sprawy - zamiast stać na straży naszych praw — dopuszczają się ingerencji 
takie instytucje jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 
Prokurator Generalny, a także ku naszemu zaskoczeniu - Marszałek Sejmu poprzedniej 
kadencji. Wiemy, że są to działania, które ograniczają nasze prawa, godzą w naszą 
suwerenność i poczucie bezpieczeństwa. Docierają do nas informacje o tym, że prowadzone 
s ą - bez udziału naszych przedstawicieli - prace nad nową ustawą dotyczącą ogrodów 

delegacja mająca reprezentować Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sprawie 
zaskarżonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. Taki stan 
rzeczy wzbudza nasz niepokój i niezadowolenie. 

Solidaryzujemy się ze wszystkimi działkowcami, Rodzinnymi Ogrodami 
Działkowymi, organami Związku wszystkich szczebli, występującymi w obronie obecnej 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Pani Marszałek. 
Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że uzna Pani nasze zaniepokojenie za uzasadnione 

i w zakresie swoich kompetencji podejmie działania, które byłyby korzystne dla naszej 
działkowej społeczności. Za przychylność i poparcie dla naszej sprawy, będą wdzięczni 
wszyscy ci, dla których działka stanowi jedyną formę wypoczynku i rekreacji oraz 
podreperowania budżetu domowego. 

Z poważaniem. 
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