
Rzeszów, 31.10. 2013 r. 

Pan Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów RP 

Członkowie Prezydium OZP oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej 
w Rzeszowie zwracają się z apelem do Pana Premiera o zrealizowanie obietnic 
danych działkowcom po ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie 

Brak widocznego postępu prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD 
jest szczególnie niepokojący. Czas biegnie nieubłaganie, a nowa ustawa nie trafiła 
jeszcze do drugiego i trzeciego czytania w Sejmie. Procedura legislacyjna wymaga 
ponadto skierowania ustawy do Senatu, a następnie podpisu Prezydenta RP. 
Niezrozumiały opór Platformy Obywatelskiej, która forsuje wpisanie do projektu 
ustawy tzw. uwłaszczenia, naraża całą iniqatywę obywatelską na niepowodzenie. 
Proponowane w obecnym kształcie uwłaszczenie jest rozwiązaniem 
niesprawiedliwym, dzielącym działkowców na lepszych i gorszych. Ponadto 
utrzymanie art.30 w brzmieniu przyjętym przez posłów PO mogłoby spowodować, 
że cała ustawa będzie wymagała wprowadzenia kolejnych zmian, na omówienie 
którycn nie oędzie juz po prostu czasu. 

Po raz kolejny wyjaśniamy, iż Polski Związek Działkowców nie jest przeciwny 
uwłaszczeniu. Jest to jednakże kwestia tak istotna dla środowiska działkowców, że 
powinna być uregulowana w odrębnej ustawie. Sprawa ta musi być skonsultowana 
pod względem zgodności z Konstytucja^ i innymi aktami prawa, aby nie narażać 
działkowców na ewentualność utraty wszystkich do tej pory posiadanych praw do 
działek. 

Panie Premierze, 

Zwracamy uwagę na to, że naprawdę nie ma już czasu na kolejne kombinacje 
przy obywatelskim projekcie ustawy o ROD. Apelujemy do Pana Premiera o 
podjęcie szybkich i zdecydowanych działań w celu uchwalenia przez Sejm 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w kształcie 
opracowanym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 

Z wyrazami poważania 

(podpisy sygnatariuszy w załączeniu) 



Lista podpisów sygnatariuszy 
pod Stanowiskiem do Premiera RP z dnia 3I.10.20I3r. 
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