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Szanowny Pan
Donald Tusk
Premier Rzqdu RP
Warszawa

Szanowny Panie Premiarzet

po spotkaniu pana promlera z dziafkowcami w Wargzawle i skierowany| do nas_li$cie w dniu 1E
ozenpca 2013 roku czlonkowie Roclzinnego ogrodu Dzialkowego im, Malwa w Pile uwi0rzyli, 2e
poslowie Klubu Platformy Obywatelskief wreszcie rozp.oczn4 T.t1l9tl9111 ,{skusie 

z na,mi
ilzianowcami nad obywatetsXim projeftem ustawy o ROD, ltiOryloiarto 924 tysigcy dzialkowc6w.
rlrritrt11-n6ze nadzle1j lraciogt, ie wreszilo pracs.w Podkomirji NedzwycealneJ $eJmu w

il;ilfi urir*y czialt6wel bqdq pnebtegaty w ipokoJu I poszanowaniu woli blicko 1 miliona
dzlalkowc6w zostaly dzlslaf rozwiane'
Informacja o zlo2eniu rnioril, o odwolanie Przewodniczqcego Podkomisji Nadzwyczajnej pnez posldw
po czlontr6w podkomisji oznacza dla nas brak odpowiedzialno$ci parlamentanyst6w P0 za los 4
miliondw ludzi konystajqcych z dzialek w rodzinnych ogrodach dzialkowych'
Dziatkowcy na$zegg ;grodu sq zbulwersowani taklm postqpowaniem parlamentarzyst6w Platformy
Obywatelskiej, ktdriy zr6niqwszystko aby prace w podkomisji nie byly kontynuowane,
panie premiene oiiattowcy naszego ogrodu poplerajq obywatelski projekt us!9wy o ROD, Jest to
projekt, kt6ry gwarantuje nain dzialk6wcoh nasze dotychczasowe prawa do dzialki i naszej wlasno$ci'
ffy'podirrrri''y-Ozialanii Polskiego Zwrqzku Dzialkowc6w i nie wyraiamy zgody na jego iikwidacig, gdyz
Zwiiiet speliria nasze oczekiwania, Birdzo dobze wypelnia swoia rolg w obronie naszych praw oraz
ogrodOw dzlalkowych.
Panle Premlerzel
w czenilcu gwarantowal Pan nem dzialkowcom bezpleceehatwo I tnruafosd ogrodow
dzialkowych. D-ziaiaj ziEtanawiamy siq co warte oq Pana deklaracje. My uwierzylFty' ie Premler
iiqou-uizanowat wolq 1 mlllona dzialkowo6w zaplsanq w obywatelakim projekcie uatawy o
rodzi nnych ogrodach dzialkowych.
Nd;i;ry dzlrirnte poiro" plitformy obywatelrkleJ, czlonk6w podkomlsJi apowodowaly, ie
czujemy riq oazukani pnez Premlora Rzqdu,

List nasz kierujemy do: Prezydenta RP, Marszalka Sejmu
Parlamentarnych, parlamentarzyst0w Podkomisji Nadzwyczajnei,
Krajowej Rady PZD,

Pila, dnia 6 lipca 2013 r,

Z wyrazami szacunku ffi'An"
.rf$Ufft

RP, Przewodniczqcych KlubOw
parlamentazystdw ziemi Pilskiei,


