
Dąbrowica, dnia 28.02.2012r 

¿W: 
Marszałek Sejmu RP 

Pani Ewa Kopacz 

Szanowna Pani Marszałek! 

Zarząd Ogrodu "Dąbrówka" w Dąbrowicy z udziałem Komisji Rewizyjnej i 
Przewodniczącego Komisji Rozjemczej, zebrani na swym posiedzeniu w dniu 
27.02.2012r., pragną skierować do Pani niniejsze pismo, które podyktowane jest troską 
i obawami o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. 

Jako przedstawiciele działkowców Ogrodu "Dąbrówka" oczekujemy na wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r. 

Fakt ten jak i stanowisko byłego Marszałka Sejmu Pana Schetyny stawia przyszłość 
ogrodów działkowych w Polsce w niepewności i stwarza realne zagrożenie dla 
zachowania praw działkowców wynikających z postanowień ustawy o R.O.D, dla 
istnienia wielu ogrodów. 

Negatywnie odnosimy się do wyznaczonych posłów reprezentujących Sejm przed 
Trybunałem Konstytucyjnym : Stanisława Pieta i Andrzeja Dera, obaj reprezentujący 
Prawo i Sprawiedliwość. Ich poglądy, obarczone są brakiem obiektywizmu o losy 
działkowców i przyszłość ruchu ogrodnictwa działkowego. Dlatego prosimy Panią 
Marszałek o eskazanie innych posłów do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. 

Pani Marszałek! 
Od kilku lat a szczególnie w ostatnich 4-ech latach znacznie nasiliły się działania 

zmierzające do zburzenia obecnego systemu funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. 
Aby przeciwdziałać tym zakusom, odbył się I i II Kongres PZD a jego treścią było 

zamanifestowanie integracji środowiska działkowców. 
Odbyty IX Zjazd PZD 16-17.12.2011r. również w swoich dokumentachwyraził 

niepokój wobec postaw władz parlamentarnych dążących do radykalnej zmiany 
sytuacji prawnej działkowców i ogrodów. 

W obecnej sytuacji społeczność naszego Ogrodu jako cząstka społeczności 
działkowców, integrujemy się wokół najważniejszych wartości ruchu ogrodnictwa 
działkowego. 

Walczymy o nienaruszalność zapisów ustawy o R.O.D., o istnienie ogrodów dla ich 
rodzin i przyszłych pokoleń. 



Pani Marszałek! 
Znając Pani upór w realizacji zadań i celów zwracamy się do Pani Marszałek 

o wysłuchanie głosu działkowców, którzy chcą zachowania ustawy o R.O.D. i 
zachowania ogólnopolskiego samorządu działkowców jakim jest P.Z.D. 
Dlatego prosimy o wsparcie swym autorytetem naszych oczekiwań. 

Z poważaniem 

Podpisy obecnych 

CP 
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