
polski Związek Działkowców 
Z A R Z Ą D 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego Grudziądz, 04. Listopad 2013r. 

L.dz. OZPZD/2060/2013 

Pan Donald Tusk 

Premier Rządu RP 

Stanowisko Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Świt" w Grudziądzu 
w sprawie projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

z dnia 21.10.2013r. 

Pan Rafał Grupiński PO w dniu 10.10.2013 przed Sejmem do 15 tyś. 
Działkowców, którzy manifestowali w Warszawie przed Sejmem RP 
powiedział, że „ PO będzie realizować obietnice Pana Premiera i możemy 
spokojnie wracać do domu" a co się okazało w dniu 21.10.2013 przedstawiono 
nam nowy projekt ustawy o ROD w którym to art. 30 mówi o uwłaszczeniu 
działek, który nadal nie spełnia warunków uwłaszczenia zawartego 
w Obywatelskim Projekcie opracowanym przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej, zakłada on uwłaszczenie wszystkich działek w PZD w sposób 
zgodny z oczekiwaniami miliona użytkowników działek. 

Na spotkaniu odbytym w dniu 15.06.2013 w ROD „Waszyngtona" 
obiecał Pan Premier, że projekt obywatelski nie powinien być zlekceważony, 
bo to dal nich jest tworzone nowe prawo i nie może ono powstać 
z pomijaniem ich głosu. Ponadto podkreślił Pan, że istnienie PZD nie 
przeszkadza i powinien on zostać zachowany. Słowa te przyjęte zostały 
aplauzem działkowców uczestniczących w spotkaniu. 

Panie Premierze gdzie są Pan deklaracje oraz Pana Rafała 
Grupińskiego PO złożone w dniu 10.10.2013 roku przed Sejmem do 
Działkowiczów. Okazuje się PO wprowadza swoje PSEUDO 
UWAŁSZCZENIE i robi wszystko aby zablokować obywatelski projekt 
ustawy o ROD. 

Zostało już tylko 76 dni do uchwalenia ustawy o ROD. 
Nie uchwalenie jej spowoduje, że PO STRACI MILION DZIAŁKOWCÓW 
JAKO SOJUSZNIKÓW. 



Chyba nie zawiedzie Pan milionowej rzeszy działkowców. Czy odbyta 
manifestacja ogólnopolska w dniu 10.10.2013 r nie wywarła na Panu 
i Platformie Obywatelskiej żadnej reakcji, świadczy to o dalszym 
lekceważeniu Rodziny Działkowej. 

Liczymy, że wypowiedź Pana Rafała Grupińskiego które 
zadeklarował w dniu 10.13.2013 zostanie w pełni spełniona a Pana słowa 
wypowiedziane w ROD Waszyngtona w dniu 15.06.2013 zostaną w pełni 
zrealizowane, które będą zgodne z obywatelskim projektem ustawy o ROD. 
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