
Zielona O6ra, 3l sierpnia 2013 roku

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prcmier RP

Panie Premlerze !

3l sierpnia br. nasz ogx6d tj. ROD ,,Nowita" w Zielonej G6zc obchodzil
swoje 35 lecie istnienia. Zebrali$my sig tutaj, by 6wigtowa6 tak wa2n4 dla nas
uroczystoSd, ale te wyj4tkowe 6wiqto i naszq rado$6 zakl6ca my6l, in, popncz
aapisy do projektu ustawy o ROD , w)ipracowane przez specjalnie do tego
powolanq podkomisjg sejmow4 nie dlugo nasze ogrody mogq przestad istnied.
Martwiq nas zapisy o uwlaszczeniu, niekontrolowanym obrocie dzialkami i w
sprawie poprawek do przepis6w przejSciowych.

Nie sq to dobre zapisy. Co to za uwlaszczenie jak bgdq mogli tylko na tym
korzystad nieiiczri, Ale i do kofca tak nie bgdzie, bo Gmina bgdzie mogla w
piervszej kolejno6ci wykupid teren za I % warto$ci. Kt6ra Gmina z tcgo nie
skorzysta ? Chyba tylko nieliczna ?

Szauowny Panie Premierze t

Boimy sig, jako dzialkowcy, 2e do 2L stycznia 2014 roku jost conzblihej.
Satysfakcjonujqpa dla nas ustawa mo2e nie zostad uahwalona. Projekt ustawy,
kt6ry obecnie zostal wypracowany przcz podkomisjq jest dalece odmienny od
pierwowzoru i nie ma pewnodci, i2 w og6le zostanie w Sejmie przeglosowana i
podpisana przez Pana Prezydenta. Zawiera on wiele nic6cislo6ci i wad
konstytucyjnych.

Panie Premierzet

Niech Pan slucha glosu ludu, tak jak Pan to obiecal wczesniej bqdq,c
go$ciem w ogrodach warszawskich, Niech Pan dotrzyma slow4 2e projekt
obywatolski stwozony przez samych &ialkowc6w i potwierdzony blisko
I milionem podpis6w stanie sig faktern i bo on jcst dla nas dobrym prawem.

Zwyrazami szacunku
dzialkowcy z ROD,,Nowita " w Zieloncj G6rze
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