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Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji lnfrastruktury

Przewodnicząca Regionu Lubuskiego PO

szanowna pani poseł!

przedstawiciele lubuskich działkowców od dłuższego już czasu próbują się

bezskutecznie umówić na kolejne spotkanie z Panią Poseł. Jest to dla nas spotkanie bardzo ważne, gdyŻ

sytuacja w jakiejznaleźlisię działkowcy, staje się coraz bardzie dramatyczna.

Chcemy poinformować Panią Poseł, że ustawa, na którą tak bardzo liczy

nasze środowisko, utknęła w połączonych Komisjach Sejmowych - lnfrastruktury oraz Samorządowej.

Z uwagi na bardzo krótki czas, jaki pozostał na uchwalenie tej ustawy, środowisko działkowców oczekuje od

parlamentarzystów podjęcia w trybie natychmiastowym działań zmierzających do zakończenia prac.

Z naszych informacji wynika, że spornym punktem jest zapis dotyczący tzw.

,,uwłaszczenia", W obecnym brzmieniu proponowanym przez Platformę Obywatelską zapis ten, według

wielu opinii, jest niezgodny z Konstytucją RP. Wskazuje na to chociażby Stanowisko Związku Miast Polskich

z25 września 2013r. Rodzi się zatem pytanie: dlaczego PO chce wprowadzić zapis niekonstytucyjny, skoro

właśnie przeciwko takim zapisom w ustawie wypowiedział się TK?

Stanowisko Polskiego Związku Działkowców w tej sprawie jest jasne.

Uwłaszczenie działkowców powinno być realne, dotyczyć konkretnej działki oraz powinno być powszechne.

Propozycję art. 30 według pomysłu PO całkowicie odrzucamy jako niejasną, nierealną i nie dającą

działkowcom żadnych korzyści. Z uwagi na wątpliwości, jakie związane są z tą sprawą oraz krótki czas, jaki

pozostał na uchwalenie ustawy, PZDwyraża stanowisko, iż sprawa uwłaszczenia powinna być rozstrzygnięta

w oddzielnym akcie prawnym, aby nie blokować prac nad obywatelskim projektem ustawy.

szanowna pani poseł!

Jak Pani wiadomo zarówno uchwalenie ustawy jak i przeciąganie decyzji

co do jej przyjęcia przez parlament to problem, który dotyczy bardzo wielu rodzin uprawiających działki w

rodzinnych ogrodach działkowych, dlatego zwracamy się do Pani Poseł o interwencję w tej sprawie

u Premiera RP, pana Donalda Tuska i przewodniczącego klubu parlamentarnego PO, pana Rafała

Grupińskiego.

Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele blisko 30 tys. działkowców
okręgu zielonogórskiego PZD żądamy zakończenia pracy nad projektem na etapie połączonych Komisji

i przekazania projektu ustawy pod obrady plenarne na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Podpisy prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych
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