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Pan Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów 
W a r s z a w a 

Szanowny Panie Premierze! 

Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Pile w styczniu tego roku w imieniu swoich członków a zarazem działkowców 
użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych skierował do Pana Premiera list 
popierający obywatelski projekt ustawy o ROD, który został skierowany do Marszalek Sejmu 
RP. Daliśmy dla projektu pełne poparcie, gdyż spełnia on oczekiwania działkowców i 
konsumował zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego do ustawy z 2005 roku. 
Jednocześnie z uwagą śledziliśmy dalszy tok prac nad ustawą w Sejmie. 

Nasi członkowie - działkowcy w ostatnim czasie są zaniepokojeni tempem 
prac nad nową ustawą. My te ich obawy podzielamy i pozwalamy sobie po raz kolejny 
skierować do Pana Premiera pismo w tej sprawie. 

Dla nas niezrozumiałe jest zmienne stanowisko Platformy Obywatelskiej w 
sprawie zapisów w projekcie obywatelskim sprawy tzw. uwłaszczenia. Działkowcy są bardzo 
zawiedzeni obietnicami Pana Premiera i posłów Platformy Obywatelskiej w sprawie 
uwłaszczenia ich na działkach. 

Popieramy stanowiska w taj sprawie działkowców, ich samorządów oraz 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, że sprawę tą należy przenieść do odrębnej ustawy. W 
przeciwnym razie projekt obywatelski wymagać będzie zmian większości jego zapisów. Tak 
duiej ilości zmian nie da się jednak wykonać w krótkim już czasie, jaki pozostał Sejmowi do 
uchwalenia nowej ustawy zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. 

Znając znaczenie działki i ogrodów działkowych dla naszych członków a 
jednocześnie działkowców, zwracamy się więc, do Pana Premiera z apelem o uszanowanie 
ich woli i podjęcie działań w Sejmie o szybkie rozpoczęcie prac nad projektem obywatelskim 
ustawy o ROD, z przeniesieniem uwłaszczenia do odrębnej ustawy. Tylko natychmiastowe 
działania Pana Premiera oraz posłów i Marszałek Sejmu mogą zagwarantować 
działkowcom, zachowanie ich prawa do działek i uchronić ich przed negatywnymi skutkami 
braku ustawy. 

Za Zarząd 
Do wiadomości: 
1. Marszałek Sejmu - Pani Ewa Kopacz, PKZEWOL>NICZACA 
2. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych, Zd^JokrwwATpzERii 
3. Zarząd Główny PZERil w Warszawie, ^ 
4. Krajowa Rada PZD w Warszawie, Tereni i^mcuSkaj 
5. Okręgowy Zarząd PZD w Pile. ' 

http://www.pzenLpila.pl

