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Pan 
Donald Tusk 
Premier Rządu 
Przewodniczący 
Platformy Obywatelskiej 
Warszawa 

Panie Premierze, 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Nafta w Pile zwraca się do Pana 
Premiera w imieniu działkowców naszego ogrodu w sprawie projektu ustawy o 
ROD przyjętego przez Podkomisję Nadzwyczajną Sejmu w dniu 26 lipca 2013 
roku. 
My nie zgadzamy się z zapisami tego projektu, gdyż one nie zmierzają do 
wzmocnienia pozycji prawnej nas działkowców i ogrodów działkowych. Są one 
krytykowane przez działkowców z powodu ich niezgodności z konstytucją 
naszego państwa. 
Nie zgadzamy się na uwłaszczenie w formie zaproponowanej w art. 32 ust. 1 
projektu, gdy jest to uwłaszczenie dla wybranych działkowców, którzy mają 
szczęście posiadać działki na gruntach o uregulowanej sytuacji prawnej. Tych 
działkowców jest tylko 63 %, pozostali nie dostaną nic. 
Nie zgadzamy się na zmuszanie nas do potwierdzania naszego członkostwa w 
Związku oraz do kosztownej procedury podejmowania przez zebrania 
ogrodowe decyzji o przynależności do naszego Związku. Zarząd nasz nie 
posiada środków finansowych na zawiadamianie działkowców o zebraniu 
listem poleconym. Na podstawie przepisów przejściowych zapisanych w 
projekcie podkomisji tych zebrań trzeba zwołać kilka. 
Panie Premierze, 
Działkowcy posiadający działki w rodzinnych ogrodach działkowych to osoby 
nie zamożne, żyjące z rent i emerytur. Posłowie, szczególnie Platformy 
Obywatelskiej i Solidarnej Polski z sejmowej podkomisji nadzwyczajnej o tym 
zapomnieli. Prosimy, aby Pan Premier im o tym przypomniał. Poza tym prosimy 
aby wpłynął Pan na posłów PO aby wypełnili Pana deklaracje złożone 
działkowcom podczas wizyty w ogrodzie w Warszawie oraz w liście do nas 
skierowanym za pośrednictwem mediów. 



Zarząd i działkowcy naszego ogrodu chcą, aby nowe prawo działkowe oparte 
było na naszym projekcie obywatelskim o rodzinnych ogrodach działkowych 
pod którym się podpisali. 
Jego zapisy gwarantują nam nasze prawa, swobodę zrzeszania, zapewnia nam 
posiadanie naszego Związku i nie wprowadzają chaosu w ogrodach. Takiej 
ustawy oczekujemy. Ona ma nam służyć wiele lat. 

- Przewodniczących Klubów Parlamentarnych, 
- Posłów z Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i polityki 
Regionalnej, 
- Parlamentarzystów Ziemi Pilskiej, 
- Krajowej Rady PZD 

Z działkowym pozdrowieniem 
'Jo Lam ta ćUlclca 
(j Jolanta Elicka 

Prezes ROD 
] 

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


