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Szanowna Pani Ewa KoPacz
Marszalek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszalek

czlonkowie Rodzinnego ogrodu Dzidkowego ,,im. Ligonia" w
Katowicach zebrani w dniu 2I.04.2012r. nalValnym Zebraniu

SprawozdawczJm ftIszego Zwiry)<u skladamy na rQce Pani Marszalek list

ofrnrmty podyktowany trosk4jakq dla ogrod6w dzialkolvych ma zLohane

751sfur1e1fte do Trybunalu Konst5rtucyjnego naszej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Szanowna Pani Marszalek od szeregu lat toczy siE walka przeciwko

Polskiemu Zwiqzkowi Dzialkowc6w, a w ostafrrim czasie przeciwko ustawie o

rodzirurych ogrodach dzialkowych, kt6r4 Sejrn RP uchwalil 8 lipca 2005 roku.

Stanowczo sprzeciwiamy siE wszelkim manipulacjom w obecnym prawie.

Nie chcemy byd zakladnikami zadnej partii polityczn ej. Zqdanty od naszrych

najwyzszych wladz aby zachowane zostaly wszelkie pnwa dzialkowc6w.
Jednak nadziejE na pozytywn4reakcjq wzbudzila w$r6d nas tre6i listu

Pani Marszalek skierowanego do IX Krajowego ZjazduDelegat6w Polskiego
Zwrrylau Dzialkowc6w.

JesteSmy pnekonani ,ZePani Marszalek w swojej dzialalnoSci uwzglgdni
nasze proSby i obiektywnieronttuiry nasze racje. ;
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