
Złotów dnia 27 września 2013 r. 

Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

Przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych ze Złotowa, Krajenki, Jastrowia. Okonka i 
Zakrzewa będący na spotkaniu z władzami samorządowymi powiatu złotowskiego wyrażają swoją dezaprobatę 
i sprzeciw wobec poprawek do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przegłosowanych przez 
postów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski członków nadzwyczajnej Podkomisji sejmowej. 
Protestujemy także przeciwko metodzie prowadzenia obrad i procedowania nad obywatelskim projektem 
ustawy o ROD przez posłów tej podkomisji. 

Po zapoznaniu się z przebiegiem obrad Podkomisji w dniach 24 i 25 września 2013 r stwierdzamy, że 
proponowane przez członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej poprawki do projektu ustawy w większości 
zostały odrzucone w wyniku głosowania bez jakiegokolwiek uzasadnienia i dyskusji ze strony posłów 
wyrażających sprzeciw. 

To posłowie z PO i SP w zakończonych w nadzwyczajnej Podkomisji sejmowej pracach doprowadzili 
do powstania projektu, który nie jest już obywatelskim projektem ustawy o ROD. W czasie prac nad projektem 
ustawy Paru Przewodnicząca Krystyna Sibińska oraz posłowie PO dopuszczali się manipulacji między innymi 
me zapewniając w końcowej fazie procedowania obecności konstytucjonalisty oraz nie dopuszczając strouy 
społecznej do zgłaszania uwag i dyskusji szczególne podczas zgłaszania poprawek do przepisów przejściowych. 
Pominięto milczeniem apele, stanowiska i listy nieustannie napływające do posłów Podkomisji od 
działkowców, władz samorządowych powiatów i gmin, oraz innych instytucji wyrażających poparcie dla 
zapisów w obywatelskim projekcie ustawy o ROD. 

Przyjęty przez członków Podkomisji przedmiotowy projekt ustawy jest nie do przyjęcia przez 
działkowców, a także przez władze samorządowe powiatów z naszego okręgu pilskiego czego świadectwem są 
podejmowane uchwały i stanowiska przez zarządy powiatów, rady miejskie, starostów, burmistrzów i wójtów 
popierające zapisy „Obywatelskiego projektu... 

Członkowie Podkomisji posłowie z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski są hermetyczni i 
nie dopuszćzają do siebie uwag i opinii ludzi mających na co dzień do czynienia z ogrodami i 
działkowcami BO SAMI WIEDZĄ NAJLEPIEJ JAKIE PRAWO BĘDZIE NAM ODPOWIADAŁO! 

Szanowna Pani Marszałek. Panie i Panowie Posłowie! 

Nie zgadzamy się z przyjętymi zapisami w projekcie ustawy o ROD dot. uwłaszczenia, swobodnego 
obrotu działkami oraz przepisami przejściowymi. Zagrożenia dla działkowców i samorządów ogrodowych 
wynikające z tych ¡zapisów były szeroko prezentowane przez posłów opozycji z Podkomisji, przedstawicieli 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i strony społecznej. Na zagrożenia niekonstytucyjności zwracał także 
uwagę dr hab. Wojciech Orłowski ekspert konstytucjonalista biorący udział w początkowych obradach 
Podkomisji. 

poś cO dobrze funkcjonowało zostanie zniweczone, a środowisko działkowców podzielone i skłócone. 
Proponowany przez posłów Nadzwyczajnej Podkomisji projekt ustawy o ogrodach działkowych stwarza 
zagrożenie dla dalszego istnienia wielu ogrodów działkowych. 

Apelujemy do Posłów z Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej o przywrócenie zapisów w proponowanych poprawkach przez przedstawicieli Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej. 

R /'iii; t 11: 
List nasz przesyłamy także do wiadomości: Prezydenta RP, Premiera Rządu RR Marszałka Senatu RP, Posłów 
Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Klubów Poselskich, Posłów 
Ziemi Pilskiej, Krajowej Rady PZD, Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i Okręgowego Zarządu PZD w Pile 
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Poniżej podpisy uczestników spotkania: 
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