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Stanowisko
Do Pani Marszalek Sejmu Ewy Kopacz, Pana Premiera Donald* Tuska, Trybunalu
Konstyfucyjnego, przervodniczqcych Klub6w Partamentamych PO' RP' PSL, SLD, PiS
Dzialkowcy

z ROD ,,Pok6j" we Wroclawiu zgromadzeni na Walnym

Zebranir,r

sprawozdaw c2yt1- z niepokojem oczekuj4 na werdykt Trybunatu Konsrytucl'jnego w sprawie
jest nasz4 bol4czk4
zgodnoSci nasiej ustawy 8 lip"u 2005 r. z Konstytucjq RP. Ten temat
przez
I
i
II
Kongres Polskiego
piniewaZ nie ma Zadnego odzewu na stanowiska kierowane
ZwiEzku Dzialkor.vc6w, a tak2e IX Zjazd PZD, do Pani Marszalek Sejmu Ervy Kopacz, Pana

,

Premiera Donalda Tuska i Trybunalu Konstytucyjnego' Uwazamy, ze prawo dotyczy
wszystkich jednakowo, jezeli od zwyklego obywatela wymaga siq odpo"viedzi w ustaionym
jest, a
to tym bardziej bejm i Premier powinni dbai o te reguly. Tymczasem tak nie
""uii*,
nas prosty.tt tuOri poprostu poni2aeie, Dajq Pairstwo popis swej arogancji w Sejmie w
to co majqmowi6 dzialkowcy, kt6rzy zloityli 620 tys' podpisow w obronie
,pru*i"
"io"rytur,
ustawy o ROD. Rzqd, Pani Marszalek Sejmu Ewa Kopacz araz Trybunal Konstytucyjny
ignorujq naszych delegat6w, a to zn czy 2e i nas tak2e. Dochodzirny do wniclsku, 2e nie
po*in"o was tam by,t, gdyt zawiedli$cie spoleczne zaufanie pokladane w Was w trakcie
wyborow. Bqdziemy bronii naszej ustawy z 8 lipca 2005 r., ktora siq sprawdzila w ostatnich
jest
lataclr. Ponadto me zyczymy sobie, aby nas reprezentowal Pan Posel Andrzej Dera, gdyZ
zacieklym wrogiem wiqkszorici clzialkowc6w i naszej ustawy. Zqdamy konsultacji
spolecznych z potskim Zwi4zkiem Dzialkor,l'c6w w spra*'ie wyboru naszych przedstawicieli.
.Iest takie powiedzenie ,,nic o nas bez nas",
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Prezes ROD

Otrzyrnuj4:
- Prenrier Rz4du Dnnald Tusk
- Pani Marszalek Sejrnu Ewa KoPacz

- I Sqdzia Trybunalu Konsrytucyjnegt:
- KR PZD Warszawa
- OZ PZD Wroclaw
- aa. ROD int. Pok6j

Wroclarv 2&.44.2012 r.

Lista do
S'TANOWISKA
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego im.,,Pok6j"
odbytego rv tlniu 28.04.2012 r. rve Wroclawiu, W obronie ustawy o ROD
Swoirn podpisem udzielam zdecydowanego popalcia ustawie zdnia 8lipca 2005 r. o rodzimych
ogroclach dzialkowych i sprzeciwiam siE wszelkim pr6bom jej uchylenia lub zmiany'
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