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Polski Związek Działkowców 
Komisja Rozjemcza ROD 
"Pod Lipami" w Pile 

Pan 
Donald Tusk 
Premier Rządu RP 
Warszawa 

Szanowny Panie Premierze I 

Członkowie Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Lipami" 
w Pile zwracają się do Pana Premiera Rządu RP z zapytaniem dlaczego nie 
odpowiada Pan na list członków Krajowej Rady PZD z dnia 20 grudnia 2012 
roku, którzy zwrócili się w imieniu miliona działkowców o zajęcie stanowiska w 
sprawie projektu obywatelskiego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 
który został opracowany przez Związek z inicjatywy działkowców. 
Projekt ten został w dniu 5 lutego 2013 roku dostarczony do Marszałek Sejmu 
RP przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Pod projektem obywatelskim 
podpisało się ponad 924 tysięcy działkowców i sympatyków ogrodnictwa 
działkowego w naszym kraju. 
Działkowcy czekają na stanowisko Naszego Rządu, gdyż wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku w sprawie naszej ustawy z 2005 roku jest 
przez naszych członków nie akceptowany, 
Jest on wymierzony w nas działkowców oraz w nasz Związek, który zawsze 
bronił naszych praw. 
Wyrok Trybunału nas skrzywdził, bo pozbawił nas naszego majątku na naszych 
działkach i w konsekwencji zostaniemy obciążeni podatkami i czynszem 
dzierżawnym. Będziemy zdani na łaskę władz samorządowych. 
Złożony w Sejmie projekt obywatelski ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych wypełnia wszystkie zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego. 
Odzwierciedla pragnienia nas działkowców do naszych działek, gwarantuje nam 
zachowanie praw nabytych zagwarantowanych nam działkowcom -obywatelom 
Polski- Konstytucją RP. Ogród będzie prowadzony przez Stowarzyszenie 
Ogrodowe. 



Ustawa zakłada również powstanie Stowarzyszenia Krajowego. Uważamy, że 
tak powinno być, gdyż ogrody działkowe bez reprezentanta krajowego nie będą 
miały szans na obronę swoich praw. 
Panie Premierze ! 
Czekamy z niecierpliwością na pozytywne stanowisko Rządu RP w sprawie 
obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

Przewodnicząca 
Komisji Rozjemczej ROD 

Renata Gomularz 

Pismo nasze kierujemy do wiadomości: Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i 
Senatu RP, Przewodniczących wszystkich Klubów Parlamentarnych, Senatorów i 
Posłów okręgu pilskiego oraz Prezesa Krajowej Rady PZD . 


