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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Kościuszki" w Elblągu 
oraz członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej, z 
upoważnienia członków Związku obradujących na Walnym Zebraniu, 
zwracają się do Pani Marszałek o uwzględnienie wniosków 
kierowanych do Pani Marszałek, o zmianę decyzji Sejmu w sprawie 
ustanowienia posłów Pana Andrzeja Dery i Stanisława Piętę 
pełnomocnikami reprezentującymi Sejm przed Trybunałem 
Konstytucyjnym w sprawie z wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o 
zbadanie zgodności ustawy z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych 
ogrodach działkowych - z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. 
Liczne wnioski w tej sprawie kierowane od wielu miesięcy do Pani 
Marszałek nie doczekały się rozpatrzenia i odpowiedzi. 
Członkowie Polskiego Związku Działkowców są zbulwersowani, że 
Sejm dla obrony przed Trybunałem Konstytucyjnym ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych - powszechnie akceptowanej, 
popieranej, uznawanej za zgodną z Konstytucją i dobrze służącą 
ponad milionowej rzeszy użytkowników działek - wyznaczył posłów 
którzy publicznie manifestują swój negatywny, wręcz wrogi stosunek 
do tej ustawy i Polskiego Związku Działkowców. 
Pan Poseł Andrzej Dera niezależnie od wrogich wypowiedzi w 
mediach, był autorem projektów nowej ustawy o ROD, rzekomo 
zapewniającej „uwłaszczenie" działkowców a w rzeczywistości 
zmierzającej do likwidacji sprawnie działających struktur PZD i 
pozbawienia działkowców ich wieloletniego dorobku. 
Taka „reprezentacja" interesów społeczności działkowców, przez 
osobę wrogo nastawioną do PZD, według naszej oceny urąga zasadom 
równości społecznej i poszanowaniu praw obywateli RP. 
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Pozostajemy w przekonaniu, że mimo nawału spraw ważnych dla 
kraju i społeczeństwa, pochyli się Pani Marszałek również nad sprawą 
ważną i bolesną dla szerokiej rzeszy działkowców - i do póki jeszcze 
czas - podejmie stosowne decyzje w sprawie zmiany, zdaniem 
działkowców nieobiektywnych, wrogo nastawionych do PZD 
pełnomocników Sejmu. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodnicząca 
Kopftśji Rewizyjnej 
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Hanna Brodowska 

Do wiadomości otrzymują: 
1. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców 

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa 
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