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Pani 
Ewa KOPACZ 
Marszałek Sejmu RP 

My działkowcy wyrażamy zdziwienie i zaniepokojenie obojętnością Pani w sprawie 

dotyczącej najliczniejszej organizacji społecznej w naszym Kraju. 

Działkowcy ogrodu „Białołęka Dworska" są zaniepokojeni przyszłością ogrodnictwa 

działkowego w Polsce w związku z wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego złożono 

do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu nieważności z Konstytucją Ustawy o 

ROD z 08 lipca 2005r. 

Wniosek ten podważy nasze prawa i stanowi zagrożenie likwidacją większości 

ogrodów 

Historia ogrodów działkowych to ponad stuletnie obcowanie z terenami zielonymi, 

stanowiącymi doskonałą pomoc socjalną oraz miejscem wypoczynku całych rodzin, 

żyjących z ubogiej emerytury lub renty. Działkowcy to rzesza ludzi, która swoje 

niskie dochody przeznaczała na urządzenia kawałka gruntu z myślą, że na stare lata 

będzie mogła skorzystać z wypoczynku nic ponosząc z tego tytułu dużych kosztów. 

Działkowcy są oburzeni wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Leszek 

Gardocki do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją 

Ustawy z 2005roku 

o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zastanawiające i dziwne, że przez 5 lat Ustawa z 2005r. nie była podważona przez 

organ Ustawodawczy w państwie. 

Niezrozumiały dla działkowców jest fakt wytypowanie posłów Andrzeja Pery i 

Stanisława Pięty do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, 

którzy w przeszłości byli zagorzałymi przeciwnikami Ustawy. 



» 

Działkowcy ROD ,3iałołęka Dworska" przed 30 laty na bagnie i nie użytkach 

własnymi siłami i włożonym wkładem finansowym założyli obecny ogród. 

Działkowcy ogrodu ,3iałołęka Dworska" wierząc w dobre intencje Pani Marszałek, 

że w ramach swoich kompetencji wyznaczy posłów, którzy będą godnie 

reprezentować Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym i bronić prawa działkowców. 

Zebrano 235 podpisów. 

z wyrazami szacunku 
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