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Czlonkowie Pre4'dium Okrqgowego Zarz4du polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w
Gorzowie Wkp., wraz z przewodnicz4c4 Okrqgowej Komisji Rewizljnej, przewodnicz4clm
Okrggowej Komisji Rozjemczej, prezesami ROD okrqgu gorzowskiego bior4cy udzial
w posiedzeniu w driu to lutego 2012 roku zrmacajq siq z pro6b4 do pani Marszalek
o dokonanie zmiany przedstawicieli Sejmu Rp przetl Trybunalem KonsBtucyjnlan
w sprawie zaskar2enia zapis6w ustawy o ROD z g lipca zoo5 roku przez bylego
I Prezesa s4du Najwyiszego, Zaskarienie calej ustawy o RoD stwarza rearne zagrozenie clla
zachowania praw dzialkowc6w n5,nikajqcych z postanowiei ustawy, dla istnienia ogrod6w
w Polsce i stmktur Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w Dla nas, dzialkowc6r,v obowi4zuj4ca
ustawa z dnia S lipca zoo5r. uchwalona przez Sejm Rp i podpisania przez prezydenta Rp
Jest najwa;niejszj,m akem prauqrn, gwarantuj4cran u2]tkowanie dzialek w naszych
ogrodach przez rzeszg niezamoinych obFvateli naszego kraju. Dlatego bar&o istotn4
sprar^r4 w obecnej chwili, kiedy wazq siq losy nas dzialkowc6w Jest w]znaczenie
reprezentacji sejmu Rp przed Trybunalem Konstltuct'nlmr, kt6ry stanie w obronie
dorobku Sejm - ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowvch.

Sz. Pani Marszalek

Declzj4 Marszalka Sejmu poprzedniej kadencji do reprezentowama Sejmu Rp
w sprawie zaskarienia usta\ly o rodzinnych ogrodach dzialkowych zostali powolani
poslowie Stanislaw Pigta i Andrzej Dera. S4 to osoby wyj4tkowo negatF,nie nastawione do
naszej ustawy o ROD, obarczone brakiem obiel\wizmu w sprawie dotycz4cej ogrod6w
dzialkowych, samych dzialkowc6w i ruchu ogrodnictwa dzialkowego. Moiemy siQ
spodziewa6, ie zamiast broni6 ustawy, bqd4 j4 podwaia6, a t,rn sam],rn negowa6 dorobek
wladzy ustawodawczej.



Sz, Pani Marszalek

W rozprawie przed Trybunalem Konstltucyjnlrl oczekujemy od reprezentacji
Sejmu RP rzetelno6ci i obiekbryizmu. Dlatego zwracamy sig z apelem i pro6b4 do
Pani Marszalek o wskazanie do tego postQpowania takich posl6w, kt6rzy s4 obiekty,r,mi,
rzeczovm, bez negat.r,!'nych emocji wobec nas. Chodzi bowiem o obrong naszych praw
Dabltych i ustanowionych wol4 wladzy ustawodawczej. Wierzymy, ie prosba nasza spotka
srq ze zrozumieniem i wsparciem ze strony pani Marszalek dla dobra obecnych i przyszlych
pokolei dzialkowc6w.

Sebetarz OZPZD

/-/ IGzimierz Du&inski

Do wiadomoici:

1. wicemarszalkowie Sejdlu Rp
. Cezary Grabarcryk _ wicemaNzalek
. EugeDiusz Tomasz GEeszczak
. Marek Kuchciiski
. Wanala Nowrcka
. Jerzy Wenderlich

2. Knjowa Rada pZD

3. a/a

Z dzialkowyn pozdrowieniem

Prezea OZPZD

/-/ Pioh Wilms


