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Szanowny Pan 
Donald Tusk 
Premier RP 
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej 
W a r s z a w a 

szcti/ujw^y Pawit Premierze ! 
Działkowcy i Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pod Lipami w Pile zwracają się do 
Pana Premiera z prośbą aby nie odbierał nam Pan chęci do życia. 
Działka to nasz azyl. Jesteśmy w większości emerytami i rencistami. Tutaj spędzamy wolne 
chwile na łonie przyrody rozkoszując się wynikami swojej pracy. Dia większości to nasze 
ostatnie chwile życia, które jest takie krótkie i niewiadome. Panie Premierze stresów mamy 
dużo, niech Pan nam oszczędzi tego jednego, byśmy mogli spokojnie żyć na swojej działce 
zgodnie z naturą. 
Niestety dziś kiedy śledzimy tempo prac nad ustawą o ogrodach działkowych i tworzone 
przez Pana i posłów Platformy Obywatelskiej przeszkody w szybkim jej uchwaleniu przez 
Sejm jesteśmy pewni, że odbierze nam Pan to co bardzo kochamy - nasze działki. 
Nie akceptujemy koncepcji Pana Premiera i Posłów PO zapisania w projekcie obywatelskim 
art. 30 dotyczącego tzw. uwłaszczenia, bo wówczas zgodnie ze stanowiskiem Związku Miast 
Polskich projekt ustawy o ROD zostanie zaskarżony przez Gminy i skierowany do oceny jego 
zgodności z konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego, a my działkowcy zostaniemy z 
niczym. Akceptujemy przeniesienia uwłaszczenia działkowców do odrębnej ustawy. 
Pa^iie Premierze! 
Prosimy aby zmobilizował Pan posłów Platformy Obywatelskiej do podjęcia prac nad 
ustawą o ogrodach działkowych, aby została ona uchwalona do 21 stycznia 2014 roku. Tego 
oczekują działkowcy od posłów partii rządzącej i Pana osobiście, bo czasu pozostało niewiele 
a Trybunał Konstytucyjny dał aż 18 miesięcy władzy ustawodawczej na uchwalenie ustawy. 
Stwierdzamy, że tylko działkowcy i ich Związek tego czasu nie zmarnowali. Napisali projekt 
ustawy, skonsultowali z działkowcami i wieloma samorządami lokalnymi. Projekt uzyskał 
poparcie 924 tysięcy działkowców i został skierowany do Sejmu jako projekt obywatelski . 
Dziś okazuje się, że wysiłek społeczeństwa obywatelskiego dzięki działaniom posłów 
Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski przy akceptacji Pana Premiera może zostać 
zmarnowany. 

Pismo nasze kierujemy również do: Prezydenta RP, Marszałek Sejmu RP, Przewodniczący 
Klubów Parlamentarnych Sejmu, Posłów Północnej Wielkopolski, Krajowej Rady PZD. 

Z poważaniem 
Prezes ROD im. Pod Lipami w Pile 


