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Szanowna Pani Marszałek 

Zapoznając się z Pismem Pani Marszałek znak BSPP - 020 - 6 - / 5 / 12 z dnia 
24.10.2012 do Pana Bartłomieja Piechy - Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej Projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jestem 
osobiście zaniepokojony co do dalszych losów Projektu Naszej ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych , jak ich istnienia , funkcjonowania w takim kształcie i 
charakterze jak funkcjonowały do tej pory przez 115 lat. 

Złożony Obywatelski Projekt ustawy o ROD do Pani Marszałek przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej został przez Panią Marszałek nie przyjęty z względów na 
uchybienia w postaci nie przedstawienia przez wnioskodawców skutków finansowych 
tego projektu. 

Zdziwienie moje budzi fakt iż sformułowania zapisane w Ustawie z dnia 
24.06.1999 o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli w 
szczególności art.. 6 ust 3 w zw . z art. 4 ust. 1 nie wynika aby podstawą 
zakwestionowania zawiadomienia o złożeniu Projektu ustawy było w sposób inny 
interpretowany przez Panią Marszałek w stosunku do Projektu ustawy złożonego przez 
Solidarną Polskę . 

Pani Marszałek czy My Działkowcy jesteśmy postrzegani inaczej jako obywatele 
niższej kategorii niż Panowie Posłowie ? 
Proszę nie zapominać to My obywatele tego kraju - działkowcy w wolnych wyborach 
demokratycznych wyraziliśmy swoją wolę wybierając przedstawicieli do stanowienia i 
uchwalania prawa , które będzie przychylne obywatelowi a szkodliwe . 

My Działkowcy nie sięgamy po pieniądze podatników którymi sami jesteśmy 
Polski Związek Działkowców jak do tej pory jest organizacją samorządną, 
samofinansującą się . To za sprawą Polskiego Związku Działkowców Krajowej Rady 
PZD udzielano i udziela się w dalszym ciągu dotacje na zadania inwestycyjne 
prowadzone na ogrodach. 

Szanowna Pani Marszałek oczekuję ze strony Pani wsparcia a nie szukania 
argumentów przeciwko Naszej inicjatywie ustawodawczej . 



Z wyrazami szacunku 
Krajowy Induktor Ogrodnictwa 
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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.Senatorowie , Posłowie Ziemi Pilskiej 
8.Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki 


