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Okrggowy Zarzqd
Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow
ul. $tarogroblowa 4
54-141 Wroclaw

Pzedstawiamy o6wiadczenie Zarzqdu ROD "Nad Widawa,'z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie poprawek Klubu
Padamentarnego Platformy Obywatelskiej do obywatelskiego
pfojektu ustawy o ROD

W imieniu hrzqdu ROD ,,Nad Widawq' we Wroctawiu
oSwiadczamy, Ze po zapoznaniu sig z tre6ciq poprawek do
obywatelskiego projektu ustawy jeste5my zaniepokojeni,
zbulwersowani, oburzeni i rozczarowanr.

Nadzwyczajna Komisja nie uwzglgdnila wypowiedzi premiera
z dnia 15.V1.2013 r., kt6ry obiecal, 2e projekt obywatetski bedzie
projektem wiodqcym, 2e jest przyjacielem pZD.

^ 
Nadzwyczajna Komisja wniosla do projektu obywatelskiego

34 poprawki, w kt6rych skre5liib lub zmieniia wiele wa2nych zdih
z punktu funkcjonowania ogrod6w izachowania idei ogrodnictwa.
Poprawki i wykre6lenia calkowicie zmienity seni pro;ektu
obywatelskiego.

Nadzwyczajna Komisja Se.imowa pracowala pod dyktatem pO
tj. pani posel Krystyny Siliriskiej przy poparciu posia Andrzeja
Dery. Poprawki majq charakter polityczno-propagandowy
i destrukcyjny. Np. art. 32 dotyczy pseudo ,,uwlaszczenia".
Raczej 

. 
prowadzi do wyirulaszczenia. Wg konstytucjonalasty

dr hab. Wojciecha Oriowskiego jest on niezgodny z-Konstytucjq
RP-. Doprowadzi do tego, 2e prezydent nie podpisze ustawyi skieruje jq do Trybunalu Kons$ucyjnego. W wyniku czego
ustawa nre wejdzie w 2ycie 20.01 .2014 r. Wtedy powstanie
bezk16lewie, chaos i rozgardiasz.

Kolejne poprawki art. 51 - 56 dotyczqce procedury
podejmowania decyzji o przynaleznosci do pZD. W tyin art. teijest niezgodno3d z przepisami, bo dzialkowcy w ciqgu i miesigcy



{
majA obowiqzek zlo2y( nowe deklaracje o przynale2no$ci do
PZD. Wykladnia tych przepis6w prowadzi do wniosku, i2 opr6cz
mo2liwych do odbycia dw6ch zebrari w przedmiocie dochodzi
tzecie zebranie sprawozdawcze. W zttti4zku z tym zachodzi
pytanie skqd Zarzqd ROD ma wziqc pieniqdze na ten cel? Nasz
ogr6d liczy 320 dzialkowcow, nie posiada domu dzialkowca.
Obliczenia:

- listy polecone (320 x 3) = 1.536 zl

- wypozyczenie sal na zabrania (3 x 1.000 zl) :3.gg0.t.

Wniosek - projekt nadzwyczajnej komisji jest nierealny, nale2y
go odrzucic.

_Podsumowanie - proSba do Pari i Pan6w, odrzu6cie poprawki
PO, uchwalcie projekt obywatelski, kt6ry zapewnia gwarancje
praw dzialkowcom, spok6j i rozw6j ogrod6w. Kierujcie sig
dobrem ludzi biednych, a nie deweloper6w. Serdeczne dziekl
poslom tej komisji z SLD, PSL i Ruchu palikota, kt6rzy popierali
projekt Obywatelski.

Z powa2aniem

Otzymujq:
1 , Prezydent Rzeczypospolitej polskiej,
2. Marszalek Sejmu Rp,
3. Premier Rzqdu RP,
4. Przewodniczqcy Komisji Samorzqdu Terytorialnego I

Polityki Regionatnej,
5. Przewodniczqcy Klubu parlamentarnego pO, pSL, piS,

Ruchu Palikota i Solidarnei polski.
6. KR PZD.

Sekretarz


