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Pani Ewa Kopacz
Marszalek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszalek!
W zwi4zku z wyst4pieniem Pierwszego Prezesa S4du Najwyzszego pana Lecha cardockiego

do Trybunah' KoNtltDcyjnego o stwierdzenie niezgodnoSci z Konstlrucjq RP szedciu zapis6w ustawy
z 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogodach Dziatko*ych, Zarz4d Rodzinnego Ogrodu Dzialkowc6w
,,Pod DFbem"
w Grudziqdar reprezentuj4cy 96 rodzin dzialkowych zwmca si9 z pro6b4 do Pani Marszlek
o spowodowanie zan;echnia dzialai Fzeciwko Zwi4zkowi i ruchowi dzialkowemu w Polsce_
Jestesmy zbulwersowani i oburzeni talim dzialaniem Prezesa S4du Najwyzszego. kt6ry swoim

wyst4pieniem dAzy do pozbawi€nia miiionowej neszy dziatkowcdw dorychczasowych najwazriejszych
gwaancji ustawowych.
Kwestionowanie szeiciu najwazniejszych zapis6w ustawy o ROD uwazamy za ignorowanie woli

dzialkowc6w polskich, ktdrzy w obronie usta*y o ogrodach dzialkowych z 2005 roku opowiedzieli
sia jednozmca;e, zbierajec wjej obronie blisko 620 tysiecy podpis6w w k€ju.

Zanuq pnedsta\Nione we wniosku Pana Prezesa Sedu Najtryzszego uwazamy za bezpodstawne
oraz stwierdzamy, ze s4 kol€jn4 pr6b4 uchylenia tej dobrze firnkcjonuj4cej ustawy oraz zmarginalizowaniem
PZD, og6lnopolskiej orga zacji dzialkowc6w. Polski ZwiAzek Dzialkowc6w sroj4cy na strazy pmw
dzialkowc6w dobrze siQ zapisal w dotychczasowej dzialalnoi.l na rzecz dzialkowc6w polskich
i ogrodnictwa dzialkowego.

Wniosek do Trybumtu Konst)'tucyjnego o stwierdzenie niezgodnojci z Konso.tucj4 Rp szesciu
zapi!6w uslawyjest wnioskiem o odebranie dzialkowcom polskim ich ustawowych unormowai pra*nych
i praw nabytych, praw do ich maj4tku znajduj4cego siq na dzjalkach wzniesionego wlasnymi silami

i oszczgdnoiciami pr2ez wiele lat. Kwestionowa e praw dzialkowc6w do uzytkowanych dzialek i prawa
przekaznia dzialki osobom bliskim on2 podwudie powiqzdia uzytkowabia dzialki z czlonkosrwen pZD
uwazamy za bezpodstau,ne i krz].wdz4ce dzialkowcdw.

Wlrazamy swoje ubotewanie t,,m bardziej, ze inicjao'wa ra wniesiona zostata ptzez czDlowego
pzedstawiciela wiadzy publicznej, kt6ry winien stai na straZy interes6w tak duzei czgj€i spoteczenstwa
porsKrego,

W imieniu dzialkowc6w Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,pod Debem" w crudzi4dzu zwracamy
siF do Pani Marszalek o pomoc w obronie wspomnianej dobrze funkcjonuj4cej ustawy i dotychczasoq,ch
rozwiqzan prawnych gwaranruj4cych dzialkowcom spokojne i bezpieczne kozystanie z dzialek.

Do wiadomosci:
i . OZ Tor-wl. PZD w Toruniu,
2. KR PZD w warszawie

Z dzialko\\ry m pozdrowieniem

Prezes Zarz4d\

C) Pioh Gadzikowski


