
Szanowna Pani Ewa KoPacz

Marszalek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszalek

Czlonkowie Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,Baildon" w Katowicach

zebrani w dniu 31.03.2012t. naWalnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego

Zwiqd<rrskladamy na rQce Pani Marszalek list otwarly podyktowany troskqjuka

dla ogrod6w dziatkolvych ma zlohone zaskarhenie do Trybunatu

Konslytucyjnego n ut Liustawy z dn\a 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach

dzialkowych.
Szanowna Pani Marszalek od szeregu lat tocry siq walka przeciwko

Polskiemu Zwi4pkowi Dzialkowc6w, a w ostaUrim czasie przeciwko ustawie o

rodzinnych ogrodach dziatkowych, kt6r4Sejm RP uchwalil 8 lipca 2005 roku'

Stanowczo sprzeciwiamy sig wszelkim manipulacj.om w obecnym prawie'

Nie chcemy by6 zaktadnikami 2adnej partii politycznej.aqdanly_-od naszych

najwyhszy"tt Wua, aby zachowane zostaty wszelkie prawa dzialkowc6w'- - 
Jednak nadziejg na pozytywnqreakcjE wzbudzila wSr6d nas tre56 listu

Pani Mars zalek skiero*anego do IX Krajowego ZjazAuDelegat6w Polskiego

Zwiq*u Dzialkowc6w.
Jeste5my przekonani, 2e Pani Marszalek w swojej dzialalnoSci uwzglgdni

nasze proSby i obiektywnie rozwuiry nasze racje.

Rodzinny Ogr6d DzialkowY

,,Baildon"
ul. Bocheriskiego 1l9a

40-859 Katowice

Katowice, dnia 3l .03 .2012r -

W zalqczeniu wykaz uczestnik6w Walnego ZebraniaSprawozdawczego ROD ,,Baildon"

Z wyrazanrri szapunlu
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