POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
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Piła. dnia 29 października 2013 r.

Pan
Donald Tusk
Premier Rządu RP
Przewodniczący
Platformy Obywatelskiej
Warszawa

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. .,St. Staszica"' w Pile w imieniu działkowców naszego
ogrodu zwraca się do Pana Premiera i Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej największego
ugrupowania w Sejmie o podjęcie działań w celu wycofania wprowadzonej głosami posłów PO poprawki do
art. 30 obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach, działkowych dotyczącej uwłaszczenia.
Po zapoznaniu się z treścią tej poprawki oraz analizami i stanowiskami przedstawicieli Związku
Miast Polskich, Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, Krajowej Rady PZD. konstytucjonalistów i innych
stwierdzamy, że uwłaszczenie w formie zaproponowanej przez posłów Platformy Obywatelskiej budzi
poważne zastrzeżenia co do jej konstytucyjności. Przyjęcie takiego zapisu spowoduje zaskarżenie takiej
ustawy do Try bunału Konstytucyjnego, co zresztą już zapowiedział Związek Miast Polskich.
Szanowny Panie Premierze!
Apelujemy do Pana i posłów Platformy Obywatelskiej o wycofanie kontrowersyjnej
(niekonstytucyjnej) poprawki i przyspieszenie prac legislacyjnych nad obywatelskim projektem ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych POZOSTAŁO TYLKO 83 DNI - szanowni posłowie czy zdążycie
zrealizować deklarację Pana Premiera złożoną działkowcom i uchwalić ustawę zgodną z Konstytucją
RP.
Popieramy stanowisko przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz Krajowej
Rady PZD by sprawę uwłaszczenia z uwagi na jej złożoność rozstrzygnąć w oddzielnym akcie
prawnym. Swoje stanowisko zademonstrowaliśmy również swoim uczestnictwem podczas manifestacji
w dniu 10 października 2013 r. w Warszawie, w której wzięło udział 15 tys. działkowców z całego
kraju.

Lisi przesyłamy do wiadomości:
- Prezydenta RP
- Marszalek Sejmu RP
- Przewodniczących klubów i kół poselskich
- Posłów członków Komisji infrastruktury
- Posłów członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarzystów Ziemi Pilskiej
- Krajowej Rady PZD
- Okręgowego Zarządu PZD w Pile
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