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Zaniepokojeni pracami nad ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zwracamy 
sie do Pani o interwencję w sprawie przyspieszenia prac nad w/w ustawą. 

Działkowcy z naszego Ogrodu z zaniepokojeniem o przyszłe losy R.O.D. obserwują 
pracą posłów Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej do opracowania projektu 
nowej ustawy działkowej. Pełni byliśmy optymizmu po deklaracjach Premiera RP, Pana 
Donalda Tuska, że wiodącym projektem będzie Obywatelski Projekt złożony i popierany 
przez działkowców. Okazało się, że z w/w projektu, po pracach podkomisji kierowanej przez 
Panią Poseł Krystyną Sibirtską, powstał legislacyjny niewypał. Ponadto poprawki, jakie zgłosili 
pracujący nad ustawą posłowie PO i SP, całkowicie wypaczyły projekt obywatelski, 
powodując, że nadal jest niezgodny z prawem. Odnosimy wrażenie, że Pani Poseł Sibińska 
wspólnie z posłami PO robi wszystko, aby ustawa o R.O.D. nie została uchwalona w terminie 
do 21 stycznia 2014 r. Szkoda, że interes partyjny i przepychanki polityczne prowadzą do 
niekorzystnych dla działkowców zapisów w ustawie. 

Zaniepokojeni jesteśmy m.in. zapisami o „uwłaszczeniu" nielicznej grupy 
działkowców. Pragniemy jasno podkreślić, iż działkowcy naszego ogrodu są za 
uwłaszczeniem, ale wszystkich działkowców na równych prawach. Niekorzystna dla 
działkowców wydaje sią także ujęta w projekcie ustawy możliwość zablokowania 
„uwłaszczenia" przez Gminy i umożliwienie im skorzystania z prawa pierwokupu. Zdziwieni 
jesteśmy także, iż członkowie podkomisji lekceważą uwagi wnoszone przez Krajową Radę 
PZD oraz Komitet Inicjatywy Ustawodawczej uznające, że poprawki są niezgodne z prawem. 
Na niekonstytucyjność niektórych przepisów wskazywały chociażby Ministerstwo Finansów, 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Zdziwienie nasze wzbudziło także wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się w tempie ekspresowym w 
dniu 28 sierpnia 2013 r. Członkowie Komisji zamiast przystąpić do dalszych prac nad ustawą, 
na wniosek Posła, z klubu Pani Marszałek, Tomasza Źmijana zwrócili projekt do podkomisji. 



Pełni obaw o to czy ustawa zostanie uchwalona przez Sejm do stycznia 2014 r. czy też 
ponownie nie trafi do Trybunału konstytucyjnego, prosimy Panią Marszałek o 
zdyscyplinowanie posłów PO i o przyspieszenie prac nad omawianą ustawą. Niech nazwa 
Pani partii „ obywatelska" nie będzie tylko z nazwy, ale niech działa w interesie zwykłych 
obywateli. 

Do wiadomości: 

1. Prezydent RP 
2. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych Sejmu 
3. Posłowie Ziemi Pilskiej pracujący w Podkomisji Nadzwyczajnej 
4. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
5. Krajowa Rada PZD 
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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

Im. Janusza Kusocińskiego w Pile 


