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Szanowna Pani Marszałek,

Władze samorządowe Powiatu Złotowskiego po zapoznaniu się z przyjętym projektem
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Podkomisję Nadzwyczajną Sejmu w dniu
25 września 2013 roku i wysłuchaniu uwag przedstawicieli samorządów ROD powiatu
złotowskiego podzielamy uzasadnione obawy, co do zakładanego w projekcie obywatelskim
celu oraz co do terminu uchwalenia nowej ustawy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku ustawa winna być uchwalona do 21 stycznia 2014
roku.
Przygotowany przez działkowców i Związek projekt obywatelski ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych został skonsultowany z działkowcami i samorządami ogrodowymi,
pod którego zapisami podpisało się 924 tysięcy działkowców.
Projekt ten uzyskał również poparcie naszych władz samorządowych, gdyż zabezpiecza on
interesy działkowców i samorządów lokalnych.
Wprowadzone zmiany w projekcie obywatelskim przez posłów z Podkomisji Nadzwyczajnej
dotyczące uwłaszczenia działkowców, ale tylko tych, którzy posiadają działki na gruntach
przekazanych Związkowi w wieczyste użytkowanie lub na własność, niekontrolowany obrót
działkami oraz nałożenie w przepisach przejściowych ustawy na zarządy ogrodów obowiązku
odbywania wielu kosztownych w nierealnych terminach zebrań, jako samorządowcy Powiatu
Złotowskiego uważamy, że spowoduje to niepokój, chaos, rozgoryczenie i niesmak wśród
działkowców i samorządów ROD.
Władze Samorządowe Powiatu Złotowskiego reprezentowane przez Starostę oraz
Burmistrzowie i Wójtowie gmin gdzie są zlokalizowane ogrody działkowe, wyrażą poparcie
dla obaw działkowców o przyszły kształt nowej ustawy, którzy nie akceptują zmian
wprowadzonych do projektu obywatelskiego przez posłów Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu.
Jesteśmy za uszanowaniem przez Sejm RP dorobku wypracowanego na przestrzeni 116 lat
przez Polskich Działkowców i ich Związek. Tego niszczyć nie wolno. Dlatego jesteśmy
przeciwni wprowadzonym zmianom w projekcie obywatelskim ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
Apelujemy do parlamentarzystów o uszanowanie wniosków strony społecznej podczas prac
nad ustawą i przyjęcie projektu obywatelskiego ustawy o ROD, jako prawa obowiązującego
ogrody działkowe w Polsce w terminie wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny.
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Otrzymują:
- Prezydent RP,
- Premier Rządu RP,
- Wicemarszałkowie Sejmu RP,
- Przewodniczący Klubów Parlamentarnych Sejmu,
- Posłowie komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej,
- Posłowie Wielkopolski,
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej -Warszawa, ul. Bobrowiecka l, 00-728 Warszawa,
- Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców,
- Zarządy ROD powiatu Złotowskiego.


