
« 

PoWd Zwiąwk Działkowców 

..lOOO^lecia i - * - * » » * » W.200 ŚwIabodłJn. ul. Zm Groblą 

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

Zarząd ogrodów ROD Im. 1000 LECIA w Świebodzinie. Zwraca się do Pani Marszałek 
w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem konstytucyjnym w sprawie zaskarienfa przepisów 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ( sygn. Akt K 8/10 i P 32/10). W tych sprawach jako 
przedstawicieli Sejmu wyznaczono posłów Stanisława Piętę oraz Andrzeja Derę, który usilnie zabiegał 
o możliwość wystąpienia przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiotowej sprawie. 

Działając w Imieniu 600 rodzin działkowych prosimy o pozbawienie umocowania posła 
Andrzeja Dery do występowania jako przedstawiciela Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w 
powyższych sprawach. Dotychczasowa postawa oraz wyjątkowo negatywny stosunek Pana Posła 
Dery wobec ustawy o ROD rodzi uzasadnioną obawę, że wykorzysta on status przedstawiciela Sejmu 
do całkowitego zdyskredytowania tej ustawy, w której obronie opowiedziało się setki tysięcy 
działkowców, 

Uważamy, Iż Pan Poseł Andrzej Dera jest największym przeciwnikiem ustawy i Polskiego 
Związku Działkowców czego dowodem są wypowiedzi Pana Posła na temat działkowców i próba 
uchylenia ustawy w 2009 roku. Jesteśmy pewni, Iż Pan Poseł zaszkodzi ustawie I będzie próbował 
zdyskredytować Polski Związek Działkowców. Z jego medialnych wypowiedzi wynika jasno, iż stawia 
sobie za punkt honoru likwidacje ogrodnictwa działkowego w Polsce, 

Poseł Andrzej Dera kieruje się osobistymi animozjami oraz partykularnymi intencjami 
politycznymi. Prosimy o wyznaczenie posła, który będzie reprezentował interesy Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych I będzie bezstronny. 

Dla tego zwracamy się do Pani Marszałek z proibą o cofnięcie umocowania Posłowi 
Andrzejowi Derze do występowania jako przedstawiciel Sejmu przed Trybunałem konstytucyjnym w 
sprawie zaskarżenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Uważamy, że polscy działkowcy 
zasługują na reprezentację ze strony takiego posła, który będzie reprezentować również liczne 
argumenty przemawiające za konstytucyjnością ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Wierzymy mocno, Iż Pani Marszałek uzna racje naszego środowiska. 

Z działkowym pozdrowieniem 
Prezes Zarządu ROD 
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