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SzanownyPan Donald Tusk
Premier Rz4du RP

Stanowisko
czlonk6w Prez'ydiumi organ6w statutowychOkrggowegoZwz4du
Opolskiego ProlskiegoZwi1zku Dzialkowc6w w Opolu w sprawie
obywatelskiegoprojelrtu ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych

'Irybunalu
Konstytucyjnego,kt6ry zapadlw lipcu 2012 roku
Od wyroku
uczestniczymy we wszy'stkich dzialaniach podejmowanych przez Komitet
w sprawieuchwaleniaprzezSejm RP nowej ustawy
Inicjatywy Ustawodawczr>j
o rodzinnych ogrodach dziatkowych. Z wielk4 radoSci4 odebraliSmy
postanowienie,ze 'projektustawy bgdzieopieral sig na obywatelskimprojekcie,
ktory poparty zostt* prze2,924tysigcy osob- rodzin dziaLkowych.Tym samym
ma dzisiajpodstawy s1dzic,2euda sig uchwalii dobre
Srodowiskodz,ialkc>wc6w
prawo, w terminre .vqrznaczonymprzez Trybunal Konstytucyjny, ktory uplywa
r.
z dnia2l styczma|7.014
Tymczasemkompetentni i tnyznaczeniprzez Sejm poslowie Platformy
Obywatelskiej urzqdzqq takie ,,szopki" - 2e az trudno uwt'erzy( w pseudo
,,dobre intencje" doprovradzenia do uchwalenia nowej ustawy, a wrQcz
przeciwnie - odbieramy ich dzialan\az wielkim niepokojem, kt6re zmierzajq
do zahamowaniacyklu procedowaniaprojektu legislacyjnegonad projektem
obywatelskim.
Zachodzi pytanie - dlaczegodoprowadza sig tak wielkie Srodowisko
dziatkowcow,hcztyceporLadmilion czlonk6w - do 2ycia w ciqglej niepewnoSci

' 4

2

zagrozeniai wyczekiwania- czy Parlamentzdqty uchwalii nowa r
o RoD w oznaczonym
terrninie- czy nie. W chwili obecnejposiadamyw
2e jedyn4 przeszkod4i opoznienie toku prac sejmowych jest spra
wprowadzenia przez posh5w PO poprawki dot. kwestii uwlaszczeniatyl
czgsci dzialkowc6w, a nie wszystkich. Srodowisko ludzi
wybrany
do Parlamentu winna cer;howa6 sprawiedliwoS6 spoleczna, a nie podzi
obywateli na lepszych,czy,gorszych,jednym udziela sig przywileje, a inn
prawniezamrerzasiri odsurL46
od tych mozliwo6ci.Czy natak4 poprawkgma
sig zgodzi(? - Stanowczoodpowiadamy- NIE - jestesmy wielk4, solid
ztradycjami rodzini+- bqdziemy zawsze opowiada6sig za jednoSci4i n
pozwolimy,abyprarvnienasr6znicowai.
Dlatego zwraeamy sig do Pana Przewodniczqcego Platfo
obywatelskiej - do Premie>ra
Rzqdu o podjgcie takich dzialan, ktore po
uchwali6 now? usta,wgo ROD na kt6r4 oczekuj4dzialkowcy - a uwLaszczen
dziatkowcow powirrno o<lbyi sig, w ramach odrgbnej ustawy. Liczy
na przylpieszenie procedowania obywatelskiego projektu ustawy, na kt
czekaj4od wielu miesigcydzialkowcy.

Z upowaLnienia2l czlonkow
PrezesOZO PZD w Opolu
l-l Antonina Borori
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