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DAIYIEL PACIUIUMS - dzialkowiec z Suwalk

Trybunal Konstytucyjny

Marsz*lek Sejmu RP

Premier RP

Pan Donald Tusk

Przewodniceqcy Klub6w

Parlamentarnych w Sejmie

Szanowny Premierze !

Jestern dzialkowcem i czlonkiem Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w od 29lat, a ogr6d w kt6rym mam dzialkg w przysztym roku
bgdzie obchodzid trzydziestolecie. Zahohony zostal na zaniedbanym g6rzystym
terenie na obrzei:ach miasta.

Przez dwadziedcia dziewigi lat doprowadzalidmy ten teren
zaniedbany do iryznej urodeajnej ziemi, wyposazyli$my ogr6d w infrastrukturg;
posiadamy ujgcie wody, energig elektryczn4 i w br. zakot'rczymy budowg dornu

dzialkowca.

Infrastrukturg dzialkowcy wybudowali wlasnym kosztem i
pracq, pruy wsparciu finansowym okrEgowego i krajowego sarnorz4du PZD.

Polski Zwiqzek Dzialkowc6w i jego czlonkowie -
dzialkowcy mogq uprawiad swoje dzialki na podstawie Ustawy o rodzinnych
ogrodach deialkowych z dnia 8 lipca 2005roku. Ustawa ta przed wej$ciem w
zycie byla konsultowana z dzialkowcami ,poparlo ja 235 tysigcy dziatkowc6w,
a w obronie jej zloiryNo podpisy 620 tysigcy dzialkowc6w.

Obecnie znajduje siq w Trybunale Konstytucyjnym
zaskarZonaprzezl Prezesa Sadu Najwyzszego, a termin rozprawy wyznaczono
na 28 czerwca 20L2r. Zaskarhenie Ustawy stwarza realne zagroZenie dla
zachowania praw dzialkowc6w wynikajqcych z naszej ustawy.
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Niezrozumialyrn nam jest .vqtzrraazenie przez $ejm
poprzedniej kadencji posla Andrzeja Dery i Stanislawa Pigty jako
reprezentant6w Sejmu przed Trybunalem Konstytucyjnym w rozprawie
wniosku zlozonego przez I Prezesa Sqdu Najwy2szego. Wymienieni poslowie
sq nie obiektywni w stosunkr.r do Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w i jego

czlonk6w

Pan Posel Andrzej Dera w 2009 r. zlo2ryl projekt do Sejmu
nowej Ustawy o ROD rnajqc na celu likwidacjE PZD i uchylenie Ustawy , a tym
razem stal siE naszyrn obrortcq.

Zwracam siE do Pani Marszalek o wyznaczenie do
reprezentacji $ejmu w Trybunale Konstytucyjnym nowych posl6w, kt6rzy
bEdE postgpowai rzetelnie i obiektywnie wobec dzialkowc6w i Ustawy, a

sgdzi6w Trybunalu Konstytucyjnego prosz? o oddalenie wniosku w tej sprawie.

Z p ow eiian 

ffi 
t?ffi zami szacun ku

(-) Daniel Faciukanis

Suwatki, dnia 29 maja 2012r,

Do wiadomodci;

l. KrajowaRada PZD w Warszawie.

2. Okrggoury Zarz4d Podlaski w Biatyrnstoku.


