
Dzialkowcy z ROD Malwa w Szczecinie, na corocznym spotkaniu z okazji Dnia Dzialkowca, w
dniu 3l sierpnia 2013 r., po zapoznaniu sig z wynikami pracy Nadzwyczajnej podkomisji Sejmowej ds.
nowej ustawy o Rodzinnych ogrodach Dzialkowych - wyraizi4 sw6j sprzeciw, wobec wniesionych
poprawek, w szczeg6lnoSci przez posi6w Platformy Obywatelskiej. Stwierdzamy, 2e pomimo wcze6niej
do2onych przsz Pana Premiera zapewnieri o tym, 2e projekt obywatelski bgdzie wiod4cym,
przedlozony przez podkomisjg projekt macz4co jest inny od zapis6w projektu obywatelskiego. projekr
ustawy w tej formie spowoduje znacz4cq dezorganizacjg funkcjonowania ogrod6w. Zapisy o
uwlaszczeniu dzialkowc6w podziel4 nas na repszych i gorszych - tych, co b9d4 mieli szansg na
uwlaszczenie i tych, kt6rzy nigdy takiej szansy nie b9d4 mieli. oczywiscie, jestedmy za ewentualnym
uwlaszczeniem, ale na zasadach jednakowych dla wszystkich dzialkowc6w. uwazamy, 2e nie do
przyigcia jest takirc sprawa wolnego obrotu dzialkam i, gdyz zarz4dy ogrod6w nie bgdq mialy nawet
kontroli, czy ktos z dzialkowc6w bgdzie posiadal przykladowo wigcej ni2'jedn4 dzialkg.

wyrazmy bardzo wielk4 nadziejg, ze w dalszych pracach legislacyjnych nad ustaw4 o RoD,
Szanowny Pan Premier zdyscyprinuje swoich partyjnych Koleg6w, tak jak to czynr pan z
powodzeniem przy uchwalaniu wielu znacz4cych dla obywateli ustaw.

Panie Premierze, oczekujemy uchwarenia takiej ustawy, kt6ra bgdzie Nas rqczyd a nie dzierid,
kt6ra bgdzie budowara, a nie rujnowala, kt6ra uporz4dkuje na drugie rata a nie zdezorganizuje
wsp6lnoty ogrodowe.

- Prosiriy wigc Pana premiera o przyczynienie sig do uchwalenia ustawy zgodnej zprojektem
obywatelskim, kt6ry popario prawie milion obywateli.

Do wiadomodci:

l. Prezes KR PZD Pan Eugeniusz Kondracki

2. Prezes OZ PZD w Szczecinie - pan Tadeusz Jarzebak

Pan Donald Tusk

Premier RP

Warszawa

STANOWISKO
DzialkowcrSw z ROD Malwa w Szczecinie z dnia 3l sierpnia 2013r

Z wyrazami szacunku
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