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Sznnowna Pani

Ewa Kopacz

Marszalek Seimu RP

Iilarszowa

Zarzqd i 187 dzialkowcow Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego irn. B. Chrobrego

w Kielcach z niepokojern oczekujemy na stanowisko Sejmu w czESci dotycz4cej wniosku

I prezesa Sqdu Najwylszego do Trybunalu Konstytllcyjnego o niezgodnoSci z Konstytucj4

ustawy o ROD .

ByliSmy przekonani, ze Marszalek Sejmu RP stoi na strazy stabilnoSci ustanowionego

prawa. a tym samym stabilnoSci Paristwa i spokoju spolecznego'

Zaistpiale fakty wynikaj4ce z chEci ci4gle zmieniaj4cego siE prawa nie tylko dotycz4cego

dzialkowco w i PZD potwierdzaj 4, 2e w Polsce kaida opcja polityczna posiada przywilej do

poprawiania wczeSniej uchwalonego prawa z kt6rego korzystaj4 miliony obywateli'

Oczekujemy. ze nie pozwoli Pani Marszalek Sejmu - w imiq stabilnoSci i zaufania do

pafistwa - ciqgle manipulowa6 przepisami sluz4cymi milionom obywateli tego Paristwa.

Z intencji wyrazonej przezsejrn RP w piSmie do Trybunalu Konstytucyjnego wynika, ze

sprawiedliworii spoleczna nie jest najwa2niejsza, alicz4siE elity rz4dzqce i prawo

uchwalone dla ich wygody i interes6w.

Analizuj4c stanowiska przedstawicieli elit rzqdz4cych w Paristwie w splawie ustawy

o ROD - protestuj emy z calE spolecznoSci4 dzialkowcow w Polsce przeciwko lamaniu

praw konstytucyjnych, destabilizacji spolecznej i praw dzialkowcow.

Dzialkowcy to integralna czESc spoleczefistwa, kt6ra mozoln4 pracq ptzywtacala

tereny nieu2ytkow na zielone pluca miast i gmin dla zapewnienia podstawowej rekreacji

i odpoczynku dla swoich rodzin - dlatego zasluguj4 oniiako wyborcy na szacunek i

poszanowanie icl-r wieloletniego wysilkr-r.



Szanowna Pani Marszalek Sejmu RP wierzymy,2epo wysluchaniu intencji

milionowej rueszy dzialkowc6w i ich rodzin, przywr6ci Pani wiarq w stabilizacjQ prawa

w Polsce w zakresie Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych i wycofa Pani ,, pomysly

h posl6w i innych elit z dalszego postgpowania i manipulowania prawem".

W imieniu dzialkowcow

Przewodnic z4cy zebrania sprawozdawcze go

ROD im. B. Chrobrego w Kielcach

mgr Edward Lesiuk


