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Łódź, dnia 8 maja 2012 roku 

Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

Sźanowna Pani Marszałek 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców 

w Łodzi wybrani w demokratycznych wyborach na kadencję 2011-2015, biorący 

udział w posiedzeniu w dniu 8 maja 2012 roku, zwracają się do 

Pani Marszałek z prośbą o dokonanie zmiany reprezentanta Sejmu przed 

Trybunałem Konstytucyjnym w rozprawie dotyczącej wniosku I Prezesa Sądu 

Najwyższego kwestionującego konstytucyjność naszej ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku. 

Wcześniejsze kandydatury posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery nie 
» i.-». 

gwarantują bezstronności w przedstawieniu przez Trybunałem Konstytucyjnym 

dorobku Sejmu w przedmiotowej sprawie. 

Działkowcy doskonale znają nieprzychylne poglądy tych posłów do działań t 
ruchu ogrodnictwa działkowego realizowanych przez nasz Związek i mają wiedzę, 

że są one całkowicie sprzeczne z naszymi oczekiwaniami. 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD głęboko wierzą 

W Pani Marszałek bezstronność i obiektywizm, że dokona Pani . zmiany składu 

posłów reprezentujących Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

W liście skierowanym przez Panią Marszałek do uczestników 

IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się w dniach 16-17 grudnia 

2011 roku podkreśliła Pani wagę naszej społecznej organizacji, korzyści społeczne 



płynące z aktywności miliona rodzin działkowych, uzasadniają szczególną ochronę 

i wsparcie ze strony organów Państwa. 

Obrona naszych praw nabytych w słusznej wierze jest dla nas działkowców -

obywateli tego kraju obroną przed zamiarem pozbawienia nas bezpowrotnie praw 

ustanowionych przez nasze Państwo. 

Nie oczekujemy przecież niemożliwego, a jedynie poszanowania prawa do 

tego, co dzięki pracy, wysiłkowi i społecznemu zaangażowaniu udało nam się 

osiągnąć. 

Liczymy, że nasz głos w kluczowej dla przyszłości ogrodnictwa 

działkowego sprawie nie zostanie zlekceważony. 

Liczymy ma merytoryczne wsparcie Pani Marszałek. 

Zastępca Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Przewodniczący 

(-)Grażyna Mielczarek (-) Halina Wróbel (-)Jadwiga Drzewiecka 
*v 

Sekretarz Członkowie: 
(-) Mirosława Cichowska 

(-) Sabina Matuszewska 

(-) Grażyna Jasiak 

(-) Włodzimierz Górczak 

(-) Włodzimierz Grzelak 

(-) Jan Łuczak 
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