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Szanowny Panie Przewodniczący 

My niżej podpisani działkowcy krakowscy, uprawiający swoje działki 
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Wiarus" w podkrakowskich Balicach 
Zebrani na spotkaniu w sprawie przyszłości ogrodów zrzeszonych w Polskim 
Związku Działkowców, zaniepokojeni tym co dzieje się w Podkomisji 
pracującej nad ustawą o ogrodnictwie działkowym w Polsce 

Apelujemy do Pana 

Jako Przewodniczącego Partii rządzącej o przyjrzenie się posłom Platformy 
Obywatelskiej, którzy będąc członkami Podkomisji pracującej nad projektem 
obywatelskim - bo naszym działkowców, nie ddpuszczajądo przyjęcia przez 

Podkomisję żadnych uwag i poprawek do projektu ustawy obywatelskiej 
kierowanych przez naszych przedstawicieli jak też i posłów opozycji, którzy nas 

w tym wspierają a wynikających z wieloletniego doświadczenia w sprawach 
funkcjonowania ogrodów działkowych. 

Może dotychczasowy wynik w spotkaniu z „Obywatelami działkowcami" 7 : 6 
na korzyść „Platformy" jest dla Pana jako kapitana drużyny satysfakcjonujący. 
My działkowcy czujemy się jednak w obliczu obietnic Pana Premiera Donalda 
Tuska, skierowanych 18 czerwca w liście do działkowców zawiedzeni. 
Dyskusja na szczeblu Podkomisji choć by na wskroś merytoryczna i racjonalna 
nie dociera do posłów „członków" Platformy Obywatelskiej i z automatu zostaje 
odrzucona. Głos obywateli na tej sali jest niesłyszalny ! Czy Panie Premierze 
Rzeczypospolitej i Przewodniczący PO możemy w najbliższych spotkaniach 
liczyć nie tylko na rewanż ale i na większą przychylność dla realizacji 
wspólnego dobrego projektu ustawy o Ogrodnictwie działkowym w Polsce. 

Z poważaniem uczestnicy spotkania 

(lista z podpisami uczestników spotkania pod apelem w załączeniu) 

Otrzymują: 
1. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej 
2. Kancelaria Premiera RP 
3. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ROD 
4. Krajowa Rada PZD 



Podpisy uczestników spotkania w sprawie przyszłości ogrodów i Związku 
pod apelem kierowanym do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej 
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