
Rogoźno, dnia 5 września 2013 r. 

Pan Donald Tusk 
Premier Rządu RP 

Warszawa 

Panie Premierze, 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Rogoźna reprezentujący 650 rodzin 
działkowych użytkujących działki w czterech ogrodach działkowych naszego miasta, 
Informują Pana Premiera, że decyzjami posłów z Komisji Infrastruktury I Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej z dnia 28 sierpnia 2013 roku jesteśmy bardzo 
zaniepokojeni. Mamy podstawy sądzić, że Sejm nie zdąży uchwalić nowej ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych. 
Dla nas niezrozumiała jest decyzja połączonych komisji aby wniesione uwagi i wnioski do 
przyjętego projektu ustawy, ta sama Podkomisja Nadzwyczajna, która doprowadziła do tylu 
kontrowersyjnych zamian w naszym projekcie ma decydować czy nasze wnioski są słuszne 
czy nie. Przy tym składzie podkomisji gdzie posłowie Platformy Obywatelskiej i Solidarnej 
Polski mają przewagę, nigdy nasze słuszne wnioski nie będą uwzględnione. Naszym zdaniem 
Jest to celowe działanie zmierzające do nieuchwalenia ustawy, bo zabraknie po prostu czasu. 
Z przykrością stwierdzamy, że nikt nie słucha naszego głosu. Skierowaliśmy do Pana Premiera 
wiele listów, w których napisaliśmy swoje uwagi I zastrzeżenia. Byliśmy przekonani, że 
połączone komisje zabiorą się do pracy i projekt obywatelski będzie znowu obywatelski, ale 
posłowie połączonych komisji uchylili się od odpowiedzialności za nową ustawę. 
A my chcemy aby uwłaszczenie działkowców dotyczyło nas wszystkich a nie wybranych, aby 
było one zgodne z konstytucją RP, aby zarządy decydowały kto będzie posiadał działkę w 
ogrodzie oraz aby doprowadzono do zmiany przepisów przejściowych, które są przez nas nie 
do przyjęcia. 
Panie Premierze, 
Dał nam Pan Premier tyle nadziei w skierowanym do nas liście na dobrą ustawę na bazie 
naszego projektu obywatelskiego, 

Dziś obawiamy się , że obietnice Pana Premiera pozostaną tylko obietnicami. 
Działkowcy Panu nie zrealizowanych deklaracji nie wybaczą. 

Z działkowym pozdrowieniem 
Przedstawiciele samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Rogoźna 
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Nasz list przesyłamy do wiadomości: 
- Prezydenta RP, 
- Marszałka Sejmu i Senatu RP, 
- Wicemarszałków Sejmu RP, 
• Przewodniczących Klubów Parlamentarnych, 
- Posłów Podkomisji Nadzwyczajnej, 
- Posłów Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 
- Parlamentarzystów Ziemi Pilskiej, 
- Krajowej Rady PZD. 


