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Szanowna Pani Marszałek! 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka w Bełchatowie uczestniczący w 
zebraniu 25.10.2012r. zobowiązał mnie - prezesa, w ich imieniu, do zajęcia stanowiska w 
sprawie zarówno wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r, jak również w 
spawie złożonego ponownie do Pani już poprawionego Projektu Obywatelskiego Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Polsce opracowanego przez PZD. Opracowania te 
znamy, zapoznaliśmy się z nimi na łamach prasy działkowej bądź niektórzy w internecie . 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku uważamy za krzywdzący 
członków zrzeszonych dobrowolnie w Polskim Związku Działkowców , świadczą o tym 
wypowiedzi wielu prostych ludzi którzy na tej „wyższej polityce dla dobra PZD i ich" się nie 
znają, nie rozumieją go również niektórzy Politycy czytając ich wypowiedzi w prasie . 

Pani Marszałek działkowcy mają swoje 300m2 i chcą na nich spokojnie odpoczywać , 
kochać przyrodę, być dla niej przyjaznym i kochać ludzi którzy ich otaczają. 
To bezprawie w Prawie które zaakceptował Trybunał Konstytucyjny ich nie interesuje. 
Dobrze że, Trybunał Konstytucyjny się nie zagalopował i nie zlikwidował PZD, bo tylko on nam 
już został, tylko on jako jedyny znający nasze potrzeby i oczekiwania jest w stanie opracować 
przepisy zgodne z prawami Konstytucji i potrzebami działkowców . 

Pani Marszałek ten Projekt Obywatelski nowej Ustawy już powstał, zaakceptował go 
nasz Nadzwyczajny Zjazd który obradował w dniu 6 października 2012r. i jest w Pani rękach. 

Jest pełne poparcie naszych działkowców aby zaproponowany przez Związek projekt 
ustawy ujrzał światło dzienne i został wdrożony do realizacji ustawowej w zakresie jaki 
przedstawia. 

Zabezpiecza on nasze indywidualne działkowców potrzeby, jak i istnienie 
w przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce . 

Z wielką niecierpliwością czekamy na podjęcie przez Panią postanowienia - decyzji o 
jego przyjęciu - rejestracji. Ustawowa liczba podpisów do zebrania, to pomimo idącej zimy, 
nie sprawi nam kłopotu, bo liczymy na poparcie szerokiej masy zainteresowanych osób, 
którym leży na duszy dobro ogrodnictwa działkowego w Polsce i dobro indywidualnej 
jednostki czyli Działkowca . 

Pani Marszałek dajmy szansę naszym Posłom i Senatorom niech pokażą jak o nas 
dbają, aby hasła głoszone przez nich na naszych Zjazdach i Kongresach mogli nareszcie 
wprowadzić w życie. 

Życząc Pani dużo zdrowia i pomyślności prosimy, 
Pani Marszałek nie zmarnujmy czasu który pozostał, biegnie on 
szybciej niż decyzje, niech Pani nie zawiedzie ludzi którzy na Panią 
głosowali, ich głosy jeszcze się w przyszłości przydadzą. 
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Rodzinny Ogród Działkowy 
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