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Pan 
DONALD TUSK 

Premier Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Warszawa 

STANOWISKO 
Zarzadu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im „Przyszłość" we Włocławku 
w sprawie zaskarżenia ustawy o ROD z dnia 08.07.2005 roku do Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Szanowny Panie Premierze! 

Zwracamy się do Pana , jako człowieka zarządzajacego i wykonującego 
wszystkie zadania dotyczące naszej społeczności w Polsce i niosącego 
jednocześnie odpowiedzialność za ich wykonanie poprzez podległych 
konstytucyjnych - resortowych ministrów. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im „Przyszłosć" we Włocławku 
dowiedziawszy się o pracach nad projektem ustawy o ruchu działkowym w 
Polsce , wyraźnie stawia pytania - jakie zapisy regulacyjne przewiduje projekt 
opracowanej Ustawy o RODZ./ Czy w ogóle jest w opracowaniu nowy projekt o 
RODŹ ?/ Pan Minister Sławomr Nowak powinien konsultować z 
przedstawicielami największego Polskiego Związku Działkowców - w jaki 
sposób zaprogramować działalność Rodzinnych Ogrodów Działkowych ,aby 
tworzyć wspólne społeczeństwo obywatelskie. 

Uważamy , że Ustawa z dnia 08.07.2005 r. o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych jest - Ustawą dobrą która chroni najbiedniejszą część 
społeczeństwa polskiego ,a nam społecznym działaczom umożliwia zarządzać 
całą społecznością ogrodu, która bez względu na zawód , wiek - łączy się 
razem we wspólnotę ogrodowa , aby spokojnie odpoczywać na emeryturze, 
odpoczywać wraz z rodziną w okresie od kwietnia do października nie narażając 
Państwa na dodatkowe koszty. 



PANIE PREMIERZE! 

My działkowcy , praktycy - życzymy Panu , aby Pan zaproponował dla 
Trybunału Konstytucyjnego pozostawienie ustawy o ROD. z dn. 08.07.2005r. 
W niezmiennym zapisie , pozwoli to Panu uniknąć protestów milionowej 
społeczności działkowców a razem z rodzinnymi , czteromilionowej rzeszy 
polaków , którzy chcą spokojnie żyć, pozytywnie wypowiadać się o działalności 
Polskiego Rządu pod PAŃSKIM KIEROWNICTWEM. 

ZARZĄD RODŹ IM „PRZYSZŁOŚĆ 
WE WŁOCŁAWKU 

Barbara Maciejewska, 

Halina Rucińska. 

Do wiadomości: 
1.Trybunał Konstytucyjny 
2.Rada Krajowa PZD 


