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STANOWISKO 
uczestników obchodów Dnia Działkowca f2013 

w ROD „ODRA" w Opolu 
podjęte w dniu 18 października 2013 r. 

w sprawie: poprawek wniesionych przez posłów Platformy Obywatelskiej 
do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych 

My uczestnicy biorący udział w obchodach Dnia Działkowca w ROD 
„ODRA" w Opolu, reprezentujący ok. 900 rodzin działkowców na terenie dzielnicy 
Zaodrze w Opolu, wyrażamy stanowczy protest w sprawie manipulacji 
dokonywanych przez posłów Platformy Obywatelskiej zasiadających 
w Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmową oraz zdecydowany sprzeciw wobec 
poprawek wniesionych przez tych posłów do obywatelskiego projektu ustawy 

0 rodzinnych ogrodach działkowych. 

Pomimo uznania przez Pana Premiera jako wiodącego projektu 

obywatelskiego ustawy, posłowie PO a w szczególności jej Przewodnicząca, 

wykorzystując liczebną przewagę w Podkomisji, doprowadzili do wielu istotnych 

zapisów w tym projekcie wprowadzonych na skutek odrzucenia dialogu ze stroną 

społeczną, które prowadzą wprost do paraliżu w zarządzaniu ogrodami 
1 w konsekwencji do ich rozpadu i likwidacji. 

Działkowcy słusznie obawiają się, że zostaną pokrzywdzeni poprzez rozpad 
ogrodów działkowych, który nastąpi na skutek wejścia w życie ułomnego prawa, 
albo nie uchwalenia dobrej ustawy w terminie nakazanym przez Trybunał 
Konstytucyjny. Będzie to krzywda wyrządzona działkowcom i mieszkańcom miast 
przez parlamentarzystów z PO, której nigdy już władza nie zdoła naprawić. 

http://www.rttd-odra.wrtbnode.com


Apelujemy zatem do Pani Marszałek Sejmu aby dotrzymała swojej 
publicznej obietnicy, że nie pozwoli wyrządzić działkowcom krzywdy oraz 
wpłynęła skutecznie na nieprzedłużenie procesu uchwalenia ustawy o ROD 
przez posłów PO — członków Podkomisji Sejmowej. 

Apelujemy do Pana Premiera aby swoim autorytetem Przewodniczącego 
rządzącej partii w państwie przerwał wreszcie niedozwoloną manipulację 
posłów PO przy procedowaniu projektu ustawy o ROD i dotrzymał również 
swojej obietnicy danej działkowcom. 

Chociaż działkowcy - walcząc o swoje prawa - opracowali swój projekt 

ustawy, pod którym zebrali prawie milion podpisów poparcia obywateli, przestał on 

już być w swej istocie projektem obywatelskim, a stał się projektem Platformy. 

Jej politycy nie mieli bowiem zamiaru słuchać obywateli, ponieważ najlepiej 

wiedzą jak „przysłużyć" się działkowcom, pomimo tego, że to ich projekt odbiera 

działkowcom prawa i umożliwia likwidację ogrodów. 

Jeśli posłowie PO w sposób tak ostentacyjny i bezwzględny odrzucili 

najważniejsze pr0p02ycje inicjatywy obywatelskiej, które miały zagwarantować 

trwałość rodzinnych ogrodów działkowych i praw nabytych przez działkowców, 

to rażącym kłamstwem jest, że na taki projekt wiele lat czekaliśmy. 

Prawda jest tylko jedna i oczywista - działkowcy oczekują uchwalenia 
obywatelskiego projektu pozbawionego kontrowersyjnych zapisów wniesionych 
przez posłów Platformy Obywatelskiej. 
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