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Szanowny Panie Premierze, 

Zwracam się do Pana jako do Premiera Rządu RP i szefa rządzącącej partii tj. Platformy 
Obywatelskiej, i pragnę przedstawić Panu swoje jak również moich koleżanek i kolegów z 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SEZAM" którego jestem prezesem - stanowisko w sprawie 
przebiegu prac legislacyjnych nad nową ustawą o ROD. 
Na spotkaniu z działowcami 15 czerwca br. w ROD "Waszyngtona" w Warszawie obiecał Pan 
działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych, mówiąc że osobiście zaangażuje się 
w pracę nad nową ustawą, by zmiany w stosunku do obowiązującej ustawy z 2005 r. dotyczyły 
jedynie zapisów wskazanych przez werdykt Trybunału Konstytucyjnego. 
Z niedowierzaniem obserwujemy co posłowie PO wyprawiają by ustawy nie uchwalić co ewidentnie 
pokazali w dniu 26 lipca tego roku uchwalając poprawki PO i nie dopuszczając do dyskusji nad nimi, 
posłów opozycji mimo że ekspe&t uczestniczący w pracach podkomisji zwracał uwagę na 
niekonstytucyjność waszych zgłoszonych poprawek. 
Dowodem tego jest odesłanie w dniu 28 sierpnia 2013r na posiedzeniu połączonych Komisji 
Sejmowych z powrotem do podkomisji projektu ustawy w celu ponownego procedowania a to 
spowoduje wydłużenie procedowania i być może zabraknąć czasu na uchwalenie nowej ustawy czy 
czasem nie o to chodzi? 
Stanowiska posłów z Pana partii rozmijają się z deklarowanym stanowiskiem Pana jako Premiera i 
szefa PO. 
W ocenie mojej i działkowców których reprezentuję, niedopuszczalne jest dzielenie członków PZD 
na tych, którzy będą mogli skorzystać z potencjalnej możliwości uwłaszczenia się i na tych, którym 
to prawo przysługiwać nie będzie. 
Rozwiązanie to nosi znamiona zapisu niekonstytucyjnego, co nie przynosi chluby jej autorom i jako 
tako całej PO. 
Duża część poprawek zmierza do wprowadzenia dezorganizacji i chaosu w ogrodach w czasie 
obowiązywania przepisów przejściowych a stanie się to efektem zmian zaproponowanych przez 
posłów Pańskiej partii. 
Nie uchwalenie nowej ustawy w terminie jak również uchwalenie ustawy krzywdącej działkowców 
to tego Panu jako szefowi PO i Premierowi nigdy nie zapomną i nie wybaczą działkowcy. 
Proszę Pana Premiera o analizę działania posłów z Pana partii w sprawie uchwalania ustawy o ROD, 
a także podjęcie działań by Pana słowa gwarancji, bezpieczeństa i trwałość ogrodów zawarte w liście 
do działkowców z dn. 18 czerwca br. nie pozostały wyłącznie forma1 ' m zapisem. 


