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Pani Ewa KOPACZ
Marszalek Sejmu Rzec4pospolitej Polskiej

Jestem uzltkownikiem dziaiki w Rodzinnyrn Ogrodzie Dzia&owym ,,SAI{ARA.
we Wroclawiu z ponad trzydziestoletnim doiwiadczeniem dzialkowyrn, dlatego oSmielam
sig apelowai i prosid Pani4 Marszalek o wycofanie:
l- I niosku bylego Marszalka Sejmu pana Grzegorza SCHETyNy z 8 gnrdnia 2010 roku
skierowanego do Tryhmdu Konstytucyjnego w spawie wniosk6w pieiszego prezesa S4du
NajwyZszego z 2010 roku o stwierdzenie niezgodnodci z Konqrtucj4Rzec4fiospolitej 

-

Polskiej zapiso_w Ustawy o Rodzir:nych Ogrodaoh Dzialkowyoh z dnl g npca ZOOS rotu .
uDowrqzut4ca Ustawa o ROD z dnia 8 lipca 2005 rot-u przed jej ucbr,raleniem przeszla peha
:ri,ells.leeirslacyj 

oA w qm rdwniez pod wzglEdem zgodnoSci z Konsqtucj4 Rzeczypospolilej
:::heJ 

r 
9sj{Tad_ e zosralo podpisanaprzcz hezydenta Rzeczypospolitej polskiej.

Ustawa o ROD dohze shrzyty &ialkowcom i nikt nie donnieny-vval- jej niekons6tucyjno5ci
do czasu wniosku Pierraszego prczesa S4du najwyzszego, skierowanego ao fryU*"fo
Konstltucyjnogo.
2. Pan6w Posl6w Andrzeja Dery i Stanislawa piQty z rcprezentowania Sejmu
Y"_"-?9rp9li!"1 P.lskiej w TrybunaleKonstytucyjnyrrw spmvach oznJczonych sygnatur4al(t K8/l0 i P3Zl0 uymienieni poslowie reprir.ntuia.;eana opciq polityczna piawa r
Sprawiedliwo6ci, lc6ra od wielu lat nosi sipi ,u-iar"on ,fitwiai*-iuigoirri"*
dzialkowego w Polsce. Polskiego Zwiqzkubzialkowc6w i przejg"ia j.eo-outtLu . partiu tuoonagala srg rue zr an w obowiqzuj4cej ustawie o Rodzinnycb Ogrodach Dziatkowyctr- lecz
{,"] 

."tTyt^"F9^r"hJlenia. 
_Bardzo aktyrny w tych &ialaniach byt posel Andrzej Dera.

w grudniu 2008 ro(]l Pan Posel Andrzej Dera reprezeDtoBal sejm Rzeczypospolitej polskiej

31zjll"j**T 5.n${.p 1rr n_u 1O**ie wniosku Gminy Wroctaw"tosil anarzej nera
llllil 

..1: y:tay.o.R:odzinnycb Ogrodach Dlatkowych uch*alonej przez Sejm
r.z€cz,.pospolitej _Po lskiej, kt6ra j esr najwazniejszym aktem prawnym dlo bl isko miliona
dztatklwgow,__1tal 

li€ zrvyczajnie jej krytykiem, udowodniajqc zasadnodd wniosku zlozonegoprzez Gmine Wroclaw-
W-2009 roku Posel Antrzej Dera byl autorem ,,innowaoyjnego niekonst),tucitrego,, prcjektu
::Y_" :q:9"! 

drj_"lkowych. Projek ren zosral o<trzucony wiqkszoS;i4 parlamentarn4 juz wplerwszym czltaJru. Irudro zrozLrmie6 powierzenie reprezentowania Wysokiel tzby tymPSnom Poslom..skoro oboje w trakcie glosowania wysot<iej frty *-o"iu'io-fiil zoos.otuglosowar przectwko odrzuceniu oroiektu ustawy. Wielokrome publiczte wyst4pienia pana
Posla Andrzeja Dery jednozracznie rskazuje zi ni" uqd;; oi';;;ro;yri".lp,"""o,uor*,
*:Tl_"-"|t.f:*r:.przeciwnikiem obein"; u"r*y o noort"ny.t Oioa"jn ur.ir*o*y"f,.
|1:-1PYT "T,]*, :obn,atel Rzeczypospolitej polskiej i czlonek polskiego Zwipku
y,t^'1ilTl T t qch reprczentantow Wysokiej tzby przed Trybunatem Ko'nstytucyjnym.Maro naozreJQ. ze m6j glos zostanie zauwazony i pani Marszalek ponownie przeanalizuje slJad
:":^1:TlTj:S.j.l Fc4pospolitej 

polskiej w Trybunde KoDst,.tu"ylnyni i *1rnu"ryro_slow. k!otzy wykai4 sip bezstronnosci4 przed Trybunalem Konsrytucyjnym broni4c u<"*yo Rodzinnych Ogrodach Dzialkorych uchwalo"ei p.ze, Wysota ir'6i w ioiu t fipca ZOOS .oto.
Z dzialkowyn pozdrowieniami
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Czlonek Okrqgowego Zarzqdu pZD we Wroalawiu


