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Szanowny Panie Premierze I 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Lipami" w Pile po raz kolejny na 
przestrzeni ostatnich lat zajmujemy głos w sprawie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Tym razem piszemy do Pana Premiera naszego Rządu i jednocześnie lidera najliczniejszego 
ugrupowania parlamentarnego w Sejmie, gdyż nie rozumiemy dlaczego nie odpowiada Pan na List 
członków Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z 20 grudnia 2012 roku, 
W wymienionym liście uczestnicy posiedzenia poinformowali Pan Premiera o problemach z jakimi 
borykają się działkowcy i Związek po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku w sprawie 
naszej ustawy z 8 lipca 2005 roku. Trybunał uznał 24 przepisy ustawy jako niezgodne z Konstytucją 
RP. Działkowcy nie zgadzają się z wyrokiem Trybunału, bo wyrok nas działkowców i nasz Związek 
skrzywdził. 
Politycy, posłowie i Pan Premier również, po wyroku Trybunału zapewniali nas działkowców, że nikt 
nas nie skrzywdzi. 
Dzisiaj po 6 miesiącach od wyroku Trybunału okazuje się, że zespół parlamentarzystów Platformy 
Obywatelskiej pod przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego opracował założenia do nowej 
ustawy. Protestujemy przeciwko takim założeniom Platformy Obywatelskiej do nowej ustawy, bo one 
prowadzą do tego, że działka będzie tylko dla bogatych. Naszych działkowców na działkę nie będzie 
stać. 
Liczymy, że Pan Premier zainteresuje się pomysłami posła St, Huskowskiego i zapozna się z naszym 
obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który w dniu 5 lutego 2013 roku 
wraz z 925 tysiącami podpisów poparcia dla projektu został dostarczony przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej do Sejmu i zajmie stanowisko popierające nasz projekt. 
My ten projekt popieramy, bo on spełnia nasze oczekiwania. Uwzględnia on wszystkie sugestie 
Trybunału Konstytucyjnego. Gwarantuje funkcjonowanie ogrodu działkowego zarządzanego przez 
Stowarzyszenie Ogrodowe oraz przekształci Związek w Stowarzyszenie Krajowe, które będzie nadal 
broniło praw działkowców i ogrodów. 
Panie Premierze I 
Takie milczenie z Pana strony jest bardzo żle odbierane przez nas' działkowców. Świadczy o braku 
odpowiedzialności, Tak być nie powinno. Uważamy, że jest to lekceważenie miliona 250 tysięcy rodzin 
działkowych w większości osób starszych. 
Panie Premierze ! Czekamy z niecierpliwością na Pana odpowiedź. 

Z wyrazami szacunku 
Jan Galewski 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD 



List nasz przesyłamy do wiadomości: 
- Prezydenta RP, 
• Marszałka Sejmu i Senatu RP, 
- Przewodniczących Klubów Parlamentarnych Sejmu RP, 
- Senatorów i Posłów Północnej Wielkopolski, 
- Prezesa Krajowej Rady PZD 


