
Szanowny Pan Donald Tusk 
Premier Rządu RP 
w Warszawie 

S T A N O W I S K O 

Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego 
Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 01 października 2013 r. 
z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej 

w sprawie procedowania projektów ustawy o ROD 

Od 10 maja 2013 r. tj. od chwili rozpoczęcia prac Nadzwyczajnej Komisji 
Sejmowej powołanej do przygotowania projektu ustawy o ROD na bazie 
obywatelskiego projektu ustawy - z dużym zainteresowaniem działkowcy śledzą 
postęp jej prac, w obawie czy posłowie podkomisji zdążą na czas, wyznaczony przez 
Trybunał Konstytucyjny z przygotowaniem tego dokumentu. W okresie 3 miesięcy 
spastwiano się nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, dokonano w nim 130 
zmian - poprawek - wprowadzając nowe, nie przemyślane i nie dopracowane -
jak naprzykład uwłaszczenie działkowców, wolny obrót działkami, obowiązek 
powtórnego potwierdzenia swojej przynależności do Związku - czy Stowarzyszenia 
i wiele innych zmian, które „stopują" tok prac Komisji i stanowią zagrożenie, co do 
ich konstytucjonalności. 

Posłowie zasiadający w Podkomisji z Platformy Obywatelskiej - 7 osób 
i 1 osoba z Solidarnej Polski stanowią większość, która przegłosowuje wszystkie 
poprawki, nie licząc się z głosami Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, 
przedstawicielami Związku i posłami z innych obcji politycznej. Urządzają spektakl 
teatralny, połączony z mimiką i gestami. Czy to przystoi „wybrańcom narodu"? 
Gdzie jest wzajemny szacunek, poszanowanie godności każdego człowieka -
szczególnie osób działających na rzecz rodzin działkowych, dla zachowania nabytych 
przez nich w ponad wiekowym okresie swej działalności praw. 

Zapoznaliśmy się za Stanowiskiem Krajowej Rady Polskiego Związku 
Działkowców z dnia 26 września 2013r. w sprawie przebiegu i wyników prac 
Nadzwyczajnej Podkomisji związanych z procedowaniem projektów ustawy o ROD, 
z którym w pełni się solidaryzujemy, ale nie możemy pogodzić się, że przygotowany 
projekt ustawy o ROD przez Podkomisję niechybnie zniszczy dorobek wielu pokoleń 
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polskich działkowców, zniszczy społeczny ruch działkowy ubezwłasnowolniając 
go pozbawieniem jedynego obrońcy i reprezentanta jakim jest nasz Polski Związek 
Działkowców. 

Szanowny Panie Premierze 

W Panu jest nasza nadzieja w sprawie doprowadzenia do uchwalenia 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, za którą 
opowiedziało się prawie milion osób, zwielokrotnionych członkami ich rodzin. 

Prezydium Okręgowego Zarządu 
Opolskiego Polskiego Związku Działkowców 

w Opolu 

/-/ Jan Gręda 

Wiceprezes 

/-/ Czesław Mikrut /-/ Antonina Boroń 

Wiceprezes Prezes 

/-/ Władysław Kurek 

Skarbnik 

I-I Władysław Maj 

Sekretarz 

/-/ Stefan Chochołowicz 

Członek 

/*•/ Tadeusz Rutko 

Członek 

I-I Teresa Strzelec 

Członek 

/-/ Zbigniew Podsiadło 

Członek 

I-I Kazimierz Pabian 

Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej PZD 

I-I Marian Skórecki 

Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Rozjemczej PZD 

Opole, dnia 01 października 2013 r. 
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