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M A R S Z A Ł E K 
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Pani: Ewa KOPACZ 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

Szanowna Pani Marszałek! 

Członkowie Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „OBROŃCA" we 

Wrocławiu wyrażają żal i zaniepokojenie faktem, że Trybunał Konstytucyjny, którego Sejm RP 

obdarzył tak wielkim zaufaniem i uprawnieniami, łamie zasady przyjęte w każdym demokratycznym 

państwie 

My, prości obywatele tego państwa, działkowcy jak zrozumieć mamy to, że I Prezes Sądu 

Najwyższego składa wątpliwości do czterech artykułów ustawy O Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych z dnia 8.07.2005 roku a Trybunał Konstytucyjny uznaje aż 24 artykuły za niezgodne z 

Konstytucją - ustawy autorstwa Sejmu RP i podpisanej przez Prezydenta RP 

Rodzi się wśród nas pytanie, kto odpowiada za takie niezgodności i dlaczego my prości obywatele, 

którzy w wyborach zaufali swoim posłom, mamy teraz ponosić konsekwencje. 

Pani Marszałek, zdania odrębne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Panów: Marka 

KOTLINOWSKIEGO i prof. Andrzeja WRÓBLA nam też coś mówią. Odnosimy wrażenie, że 

Trybunał Konstytucyjny, który wydał wyrok w dniu 11.07.2012 roku na zamówienie polityczne, co 

naszym zdaniem nasz Trybunał uwikłany jest w grę, którą ma niszczyć wszystko to co dobrze 

funkcjonuje a pochodzi z „tamtych lat". Zastanawia nas, czy decyzja Sejmu o ostateczności orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego nie powinna być zweryfikowana, czy ten Trybunał zasługuje na takie 

uprawnienia, jakie mu dano!. 

Nasza wątpliwość podyktowana jest między inny mi tym, że pisemne ogłoszenie uzasadnienia wyroku 

nastąpiło z 17-dniowym opóźnieniem, co odbieramy jako przykład lekceważenia nas działkowców i 

naszego Polskiego Związku Działkowców. 

Pani Marszałek uważamy, że Polscy Działkowcy istnieją w krajobrazie naszego kraju od ponad 120 

lat i nie zasłużyli sobie na to by byli obciążeni skutkami błędów czy zaniedbań legislacyjnych. 
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Również nasz Polski Związek Działkowców nie może być dyskryminowany poprzez ograniczanie 

zagwarantowanego w Konstytucji RP oraz Traktatach międzynarodowych prawa do samorządności i 

autonomii. 

Pani Marszałek, jesteśmy świadomi, że Polska jest państwem demokratycznym, w którym każdy, 

również my działkowcy i nasz Polski Związek Działkowców może liczyć na respektowanie swoich 

praw przez władze państwowe. 

Zniszczyć związek i ogrody jest o wiele łatwiej niż je odbudować. 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„OBROŃCA" we Wrocławiu, uwzględniając liczne głosy działkowców oraz ich opinie w pełni 

popieramy Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Gorąco prosimy Panią Marszałek i wszystkich Posłów na Sejm RP o przychylność do jego treści w 

procesie legislacyjnym. 

Z wyrazami szacunku dla Pani Marszalek 

Z upoważnienia 

Komisji Rozjemczej ROD „OBROŃCA" we Wrocławiu. 

Władysław DRZAZGA 


