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Pan 
Donald Tusk 
Premier Rządu RP 
Warszawa 

Szanowny Panie Premierze, 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Im. Malwa w Pile po obejrzeniu transmisji z obrad 
Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej stwierdza, że 
społeczeństwo wybrało posłów, którzy nie potrafią uszanować woli miliona działkowców. 
Zarząd ROD i wielu działkowców naszego ogrodu oczekiwało poważnej dyskusji, a zobaczyli 
nieodpowiedzialne widowisko. 
Twierdzimy tak, gdyż wniosek o skierowanie projektu ustawy o ROD do podkomisji zgłosił 
Poseł PO argumentując go tym ,że wpłynęło do przyjętego projektu ustawy wiele uwag. 
Działkowcy i samorządy ogrodowe z całego kraju w sprawie tych kontrowersyjnych zapisów 
skierowali wiele listów do Pana Premiera. Stwierdzamy, że był to wniosek niepoważny, bo 
uwagi do propozycji zmian w naszej ustawie były zgłaszane podczas obrad podkomisji przez 
Pełnomocników Inicjatywy Ustawodawczej, ale posłowie PO i SP konsekwentnie nie słuchali 
ich i przegłosowywali swoje propozycje. 
Dziś wszystkie wniesione do projektu obywatelskiego zmiany zostały skrytykowane przez 
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra finansów I w 
większości uznane za niekonstytucyjne. 
Panie Premierze!, 
Skierowanie projektu ustawy o ROD ponownie do podkomisji w której posłowie PO I SP mają 
większość to kpina z nas działkowców. To posłowie tej komisji doprowadzili, że projekt 
obywatelski ustawy o ROD nie Jest już projektem pod którym się podpisaliśmy, a on spełnia 
nasze - działkowców oczekiwania. 
Uważamy, że zrobiono to celowo, aby mając przewagę głosową w podkomisji "przerobić" 
nasz projekt obywatelski ustawy o ROD w projekt Platformy Obywatelskiej, który został przez 
działkowców totalnie skrytykowany. 
Panie Premierze, prosimy aby Pan wywiązał się ze złożonych deklaracji działkowcom podczas 
spotkania w ogrodzie w Warszawie I doprowadził do przyjęcia ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych w wersji pierwotnej projektu obywatelskiego. 
My czekamy na dobrą ustawę o ogrodach działkowych, a taką ustawą jest projekt 

obywatelski pod którym podpisało się blisko milion działkowców i wiele władz 
samorządowych. 

ROD "Mato" M i 

List kierujemy do: 
- Prezydenta RP, 
- Marszałka Sejmu i Senatu RP, 



- Przewodniczących Klubów Parlamentarnych Sejmu RP, 
- Posłów Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej, 
- Posłów Ziemi Pilskiej, 
- Krajowej Rady PZD. 


