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SZANOWNA PANI

EWA KOPACZ

MARSZAT-EK SEJMU PZECZPOSPOSPOLITEJ POLSKI

00 - 489 Warszawa ul. Wiejska 41618

PROTEST

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,METALOWIEC"

w Tarnowie w dniu 28.O4.2O12r.

SZANOWNA PANI MARSZALEK

My dziatkowcy biorqcy udzial w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu

Dzialkowego ,,METALOWIEC" w Tarnowie w dniu 28.04.2012r. po zapoznaniu sie

z aktualnq sytuacjq prawnq jaka zostala wytworzona wokoN Polskiego Zwiqzku

Dzialkowc6w oraz Rodzinnych Ogrod6w Dziatkowych stanowczo PROTESTUJEMY

przeciwko angaZowaniu sie wa2nych autorytetow Rzeczpospolitej w demontowaniu

ustawy z dnia 8 lipca 2OOSr o ,, Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych". Przemawia za tym
fakt, i2 byty Prezes Sqdu Najwyzszego skierowal do Trybunalu Konstytucyjnego wniosek

o uchylenie obowiqzujqcej ustawy o ,,Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych" jako niezgodnej

z Kons$ltucjq RP. Podobne negatywne opinie wobec ustawy skierowali do Trybunalu

Konstytucyjnego byty Marszalek Sejmu i Prokurator Generalny. Dziwnym, a zarazem

kompromitujqcym jest fakt, 2e ponad szeScioletni okres obowiEzywania ustawy

o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych byl zgodny z Konstytucjq i dobrze regulowal

organizacje i funkcjonowanie milionowej rzeszy dzialkowc6w zrzeszonych w Polskim

Zwiqzku Dzialkowcow. Nasuwa sig pytanie, czyilby 6wczesny Sejmy RP w 2005r. po

uzyskaniu opinii Komisji Sejmowych, uzgodniefi migdzyresortowych i po przyjgciu oraz

podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o ,, Rodzinnych Ogrodach Dziafkowych" - dzialali
wbrew Konstytucji RP ?



SZANOWNA PANI MARSZALEK !

Zwracamy sig do PANI jako do NAJWYZSZEGO AUTORYTETU RZECZPOSPOLITEJ do

przenrvania manipulacji wobec ustawy o ,,RODZINNYCH ORODACH DZIAI-KOWYCH"

z 2005 roku jako aktu prawnego dobze regulujqcego problematykq ogrodnictwa

dzialkowego w Polsce. Dotychczasowe dzialania w tej sprawie wywolaty niepok6j w6r6d

milionowej rzeszy dzialkowc6w, kt6rzy cigzk4 pracA urzqdzili i zagospodarowali swoje

dzialki. Dzialkowcy wigkszo66 emeryci i renci6ci uzupelniaj€l swe skromne bud2ety

domowe z nasadzeri owoc6w i warzyw oraz korzystalq z zaslu2onego wypoczynku.

Uprzejmie prosimy, aby PANI MARSZAT-EK w swei dziatalno6ci legislacyinej wzigla pod

uwage glosy w tej sprawie od 292 dzialkowc6w i ich rodzin z Tarnowa


