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Szanowny Panie Premierze!

Kierujemy do Pana list pełni niepokoju o losy ustawy o ogrodach działkowych.

Zprzyhością stwierdzamy, że czas przeznaczony na jej powstanie nie został wykorzystany

nalezycie. Mamy poczucie zlekcewazonęgo zaangażowania dużej grupy społecznej, jaką

są działkowcy i przeświadczenie, że znov,ru jesteśmy manipulowani.

l0 pażdziernika br., w dniu wielkiej manifestacji działkowców w Warszawie,

otrzymaliśmy informacje, że przyjęte zostały nasze poprawki, a art.30, budzący liczne

kontrowersj e, wyłączony z ustawy do odrębnego rozważęnta, Rozjechaliśmy się do domów

w przekonaniu, że nareszcie nas zrozumiano, a obietnice złożonę przez Pana Premiera

rzeczywiścieznalazłypotwierdzeniewdziałaniu.

Wkrótce okazało się, ze nasza radość była przedwczesna. Od posłów PO otrzymaliśmy

informację o zachowaniu treści art. 30 w brzmieniu zaproponowanyrn przęz podkomisję.

Tadecyzja budzi nasze zdziwienie i niepokój dlatego, że propozycja tzw. uwłaszczęnianie

ma nic wspólnego z uwłaszczeniem powszechnie rozumianym przez działkowcow, a ponadto

obciąpona jest licznymi wadamt. Już na posiedzeniu podkomisji podczas dyskusji nad tym

artykułem zgłoszone zostały zastrzężenia natury prawnej. Wyrńny sprzeciw złożył

25 wrześntabr, Zwtązek Miast Polskich, wskazując na niekonsty.tucyjność zaproponowanego

przez PO zapisu i zapowiadając skierowanie ustawy do TK, jeśli taki zapis pozostanie.

Podobnie wypowiedzieli się na temat tzw. uwłaszczenia przedstawiciele strony rządowej,

podkreślając, że taki zapis możebyó sprzeczny z konstytucją.

Jaki więc cel przyświeca Platformie Obywatelskiej, kiedy wprowadza do ustawy

zapisy niekonstytucyjne, mając świadomość, że to właśnie ta wada pozbawlła działkowców

ustawy z 2005 t.? Jaki jest cel tego dziwnego pomysłu, jeśli wiadomo, że pozostawienie



art.30 wg propozycji PO wymaga przepracowania 35 artykułów, a więc rozpoczynania pracy

od początku.

Biorąc pod uwagę to, że czasu na uchwalenie ustawy jest coraz mniej, wniosek

nasuwa się sam: Platforma Obywatelska nie chce ustawy o ogrodach działkowych, a nośny

termin ,sJwłaszczenia" posłuzył tej partii zaprzysłowiową,,parówkę wyborcz{'.

Takie postępowanie partii, która nosi na sobie ciężar rządzenia krajem, uznajemy

zawysoce nieodpowiedzia|ne, a zmianę niekonstytucyjnej ustawy na nową równięz

obciązoną tym zaruutem - za przejaw hipokryzj i,

Szanowny Panie Premierze!

Jako prezesi rodzinnych ogrodów działkowych dobrze znamy opinie działkowców

w tej sprawie i potwietdzamy to, co w sprawie tzw. uwłaszczęnia powiedział PZD: nie

jesteśmy przeciwni uwłaszczeniu, niech ono jednak będzie realne, funkcjonalne

i powszechne, a ustawa zgodna z prawem.

Jeśli rzucony dla uspokojenia działkowców pomysł uwłaszczenia rueczywiście ma im

służyc, musi być potraktowany poważnie. Zdajemy sobie sprawę, że w tej ustawie,

zewzględu na kończący się termin 18 miesięcy, jest to niemozliwe. Dlatego wnioskujemy

o potraktowanie sprawy uwłaszczenia oddzielnie. W tej kwestii popieramy stanowisko

Krajowej Rady PZD wyrazone w sprawie zmiany stosunku Platformy Obywatelskiej

do obywalelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia

78 pazdziemika 2013r.

Szanowny Panie Premierze!

Być moze jest tak, ze ustawa o ogrodach działkowych nie powstanie wcale - zgodnie

z oczekiwaniami tych, dla których ogrody działkowe są niepotrzebnym balastęm. Dlatego

chcemy jednoznacznie stwierdzic, że to nie nas nalezy obarczać wlną za ten stan rzęczy.

Niechcemy teżbyć ofiarą zbliżającej się kampanii wyborczej. Jednak w stosownym czasie

sami potrafimy ocenić wydarzenia i decyzje i jako obywatele wystawić rachunek.

podpisy uczestników narady
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