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Szanowna Pani Marszafek!

Czlonkowie Prezydium Okrqgowego Zarz4du wrcz z przewodniczacymi Okregowej
Komisji Rewizyjnej pZD i Okrqgowei Komisji Rozjemczei pZD w Gda6sku,
demokratycznie wybrani na kadencje 2011-2015, biorqry udzial w statutowym
posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2OlZ roku, zwracajq siQ z progbE o dokonanie zmiany
przedstawiciela Sejmu RP wystepujecego w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie
zaskarienia zapis6w Ustawy o ROD z 2OO5 roku przez byfego I prezesa Sedu
Najwyiszego.
Wielotysieczna rzesza czlonk6w polskiego zwiqzku Dzialkowcriw od wielu miesiecy
jednoznacznie i wyraziScie wskazuje ,ak szkodliwe spofecznie jest iEdanie pierwszego
Prezesa SEdu Narwyiszego skierowane do Trybunalu, stwarzajqc ogromne
niebezpieczefstwo i realne zagroienie dla istnienia oraz dalszego rozwoju
ogrodnictwa dziafkowego w polsce realizowanego przez nasz Zwiqzek.
Skierowane wnioski zmierzaia wprost do wylaczenia ogrod6w inaszei spolecznej,
pozarzAdowej organizacii z konstytucyjnej ochrony praw nabytych a takie ochrony
praw wlasnosci.
Dla polskich dzialkowcriw obowiqzujAca ustawa jest najwainiejszym aktem prawnym
umoiliwiaiacym spokojne i stabirne prawo korzystania ze swoich dziarek w naszvch
ogrodach.
W ocenie nie tylko dziafkowc6w, ale takie uznanych autorytet6w prawniczych,
wnioski sq wybitnie aspofeczne, bowiem bezpogrednio dotykaja miliona czlonk6w
polskiego spofeczefstwa, kt6rzy z wlasnej woli zostali czlonkami naszego zwiEzku,



Wnioski te w swel istocie zmierzajq do podwaienia, a tym samym doprowadzenia do
radykalnej zmiany obecnej koncepcji funkcionowania naszych ogrod6w ico waine
zarzadzanych przez ustawowo powofany do tego samorzqd samych dziafkowc6w.
Zmierzaja do unicestwienia 114 letniej tradycli ruchu ogrodnictwa dzialkowego na
ziemiach polskich, maiqc za nic glosy ponad 620 tysiecy obywateli zfoionych w
obronie i nienaruszalnofci zapis6w naszej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.

Szanowna Pani Marszalek!

Wyznaczeni w poprzedniej kadencji Sejmu poslowie Stanislaw Pieta i Andrzej
Dera sq osobami wyjatkowo negatywnie nastawionymi do naszej ustawy o ROD.
Posfowie ci, iako reprezentanci Sejmu i Pani Marszalek bqdq jq z cafq mocq
podwaia6 i tym samym negowad dorobek wladzy ustawodawczei zamiast jej
broni6.
Posel Andrzei Dera, czfonek kolejnego politycznego ugrupowania, znany jest
nam dzialkowcom, iako nieprzejednany wr6g ogrodnictwa dzialkowego w
Polsce realizowanego przez Polski ZwiEzek Dziafkowc6w,
Posiadajqc statutowe upowainienie do reprezentowania 247 Rodzinnych
Ogrod6w Dzialkowych funkcjonuj4cych w naszym Okrqgu, w kt6rych od
dziesiqcioleci uiytkuje swoje dzialki ponad 53 tysiqce rodzin dzialkowych,
zwracamy siq z apelem iprosbq do Pani Marszafek, aby korzystaiQc ze swych
prerogatyw wskazala do reprezentowania Sejmu RP takiego posfa, k6rego
poglqdy bgdq zbieine z oczekiwaniami polskich dziafkowc6w w przedmiocie
zachowania praw nabytych.
Zaproponowani w ubieglej kadencji Sejmu postowie takiej gwarancii nie
spelniajq, bowiem sq nieobiektywni w swych poglqdach na ruch ogrodnictwa
dzialkowego,
Dziafkowcy bioracy udzial w obradach lX Krajowego Zjazdu Delegat6w PZD w
dniu 15 grudnia 2011 roku w tej sprawie zwr6cili sig jui do Pani Marszalek z
prosbq przedstawiajqc szerokq merytoryczna artumentacje, z kt6r? w pelni siq
zgadzamy.
Ninieisze stanowisko pozwalamy sobie przekazad takie do:
- Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego,
- Prezesa Trybunalu Konsq ucylnego Andrzela Rzeplidskiego,
- Sqdzi6w Trybunalu Konsh ucyinego,
oraz przeslad do wiadomoSci:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Eugeniusza Kondrackiego,
- PrzewodniczEcego Krajowej Komisli Rewizyjnel PZD Marii Fojt,
- Przewodniczacego Krajowej Komisji Roziemczej PzD olgi ochrymiuk.



Z wyrazami szacunku i powaiania

Spofecznie wykonujecy swoje obowiezki wobec czlonk6w i Zwiqzku

Czlonkowie Prezydium OZ pZD w Gda6sku

Prezes OZ PZD
WicePrezes OZ PZD
WicePrezes OZ PZD
Sekretarz OZ PZD
Skarbnik OZ PZD
Czfonkowiei
Maria Domalewska
Ryszard Gurtiakow
Klaus Kosowski
Henryk Kostro
Jan Kowalski
Wojciech Pera.

Czeslaw Smoczyiski
Jan Dawidowicz
Stanislaw Kasperek
Waldemar Lewandowski
Zdzislaw Kami6ski

Przewodniczqcy Okregowej Komisii Rewizyjnei pZD w Gdaisku
Boguslaw Dqbrowski

PrzewodniczEcy Okregowej Komisji Rozjemczej pZD w Gdafsku
J6zef Pisarski
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