
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Piła dnia 6.11.2012 r 
Rodzinny Ogród Działkowy 

im. Malwa 
Piła 

Marszałek Sejmu RP 
Pani Ewa Kopacz 
Warszawa 

Pani Marszałek 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Malwa w Pile zapoznając się z 
Pismem Pani Marszałek BPSP - 020 - 6 - / 5 / 1 2 kierowanego przez Panią Marszałek 
do Pana Bartłomieja Piecha - Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych , jesteśmy głęboko 
zaniepokojeni co do dalszych losów Projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Uważamy po konsultacjach z działkowcami jak i Zarząd , że przedstawiony 
Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w swoich zapisach poszczególnych 
artykułów zawiera zapisy prawne dotychczasowych działkowców - użytkowników 
działek chroniące ich interesy wypracowane na przestrzeni łat. 

Pani Marszałek Nasze zdziwienie budzi fakt uzupełnienia w złożonym Projekcie 
ustawy braków formalno - prawnych dotyczących skutków finansowych jakie może 
spowodować wejście w życie nowej ustawy .Jeszcze większe zdziwienie budzi fakt nie 
zakwestionowania projektu ustawy , który jest powielany przez szereg lat przez Pana 
Posła Andrzeja Derę Posła Solidarnej Polski gdzie w zapisach jest wiele propozycji 
pociągających za sobą niewymierne skutki finansowe dla gmin i samorządów . 
Zadajemy sobie wszyscy pytanie kierowane również do Pani Marszałek - dlaczego w 
kolejnym okresie My działkowcy obywatele tego praworządnego państwa prawa 
jesteśmy dyskryminowani zgłaszających swój projekt obywatelski w odróżnieniu od 
wysoko postawionych urzędników państwowych i Panów Posłanek i Posłów solidarnej 
Polski, którzy to prawo uchwalają Pani Marszałek czy trzeba być Panem Posłem aby w 
Wysokiej Izbie przeforsować ustawę dla siebie wygodną ? 

Po raz kolejny zadajemy pytanie „ O co tu w tym wszystkim chodzi „ / 
Pani Marszałek odpowiadamy sobie sami na to pytanie chodzi tylko i wyłącznie o nie 
dopuszczenie naszego obywatelskiego projektu pod obrady Wysokiej Izby . 

My oczekujemy pomocy ze strony Pani Marszałek w sprawie Naszej ustawy 
szukania argumentów przeciwko naszej inicjatywie obywatelskiej . 



W imieniu Zarządu ROD 
altwa 

Ryszard Grzelak 

Do wiadomości: 
1.Klub Parlamentarny PO 
2.Klub Parlamentarny PSL 
3 .Klub Parlamentarny PiS 
4.Klub Parlamentarny SLD 
5.Klub Parlamentarny SP 
ó.Klub Parlamentarny Ruch Palikowa 
7.Senatorz , Posłowie Ziemi Pilskiej 
8.Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki 
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