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0 0 - 5 8 3 WARSZAWA 

S T A N O W I S K O 

Zarządu i Komisji Statutowych ROD „ METALOWIEC " w Jasieniu 
w sprawie uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

Szanowny Panie Premierze. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ METALOWIEC " w Jasieniu po zapoznaniu 
się z aktualną sytuacją z przykrością stwierdza, że Posłowie PO od początku byli i są 
negatywnie nastawieni do obywatelskiego projektu ustawy. Celowo próbują wydłużyć 
prace nad przyjęciem ustawy. Wprawdzie w dniu 10 października w czasie trwającej 
ogólnopolskiej manifestacji 15 tys. działkowców Posłowie PO na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Sejmowych zmienili swoje podejście i uwzględnili zgłoszone wnioski przez 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ale nie uzgodnili zapisu dotyczącego „ uwłaszczenia 
działkowców " wprowadzonego do projektu ustawy jako art. 30. Proponowane bowiem 
uwłaszczenie w art. 30 nie spełnia warunku powszechności i zgodności z Konstytucją. 

Panie Premierze, działkowcy nie walczą z uwłaszczeniem ale oczekują, że 
posłowie PO przedstawią taką koncepcję uwłaszczenia, która będzie spełniała warunki 
realności, powszechności oraz zgodności z Konstytucją i obejmie wszystkich 
działkowców a nie tylko jakąś ich część. Chcemy aby wszyscy byli traktowani 
na równych prawach. W przeciwnym razie proponowany zapis art. 30 spowoduje 
zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Związek Miast Polskich. 

W tej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem jest wyodrębnienie problemu 
uwłaszczenia działkowców do osobnej ustawy. Takie rozwiązanie może zapewnić 
właściwy przebieg pracy nad ustawą o ROD i uchwalenie jej przez Sejm 
w wyznaczonym terminie do 21 stycznia 2014 r . 

A może o to w tym wszystkim chodzi aby wydłużyć w czasie pracę nad 
projektem ustawy i nie dotrzymać terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny ? 

Panie Premierze wszak obiecał Pan publicznie , że „ działkowcom nie stanie 
się krzywda ". Czy naprawdę tak szybko zapomniał Pan o ludziach, którzy 
zapewnili Panu możliwość zarządzania krajem udzielając swojego poparcia w wyborach ? 



Byliśmy z Panem kiedy nas Pan potrzebował, teraz my oczekujemy pomocy i bardzo 
na nią liczymy. Sądzimy , że nie zostawi nas Pan w potrzebie. 

Mamy nadzieję i wierzymy w to. że tkwi jeszcze w Panu odrobina „ dobrego serca 
a myśl „ Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. 

Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń " poruszy Pana 
sumienie i sprawi, że spojrzy Pan na ponad milionową rzeszę działkowców inaczej. 

Wierzymy, że jako Premier i przewodniczący partii, który ma wpływ na jej 
działalność przychyli się Pan do propozycji wyodrębnienia osobnej ustawy art.. 30 
i spowoduje przyśpieszenie dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy 
obywatelskiej o ROD. 

Wyrażamy nadzieję, że poczyni Pan odpowiednie działania, aby prace legislacyjne 
w Sejmie nabrały właściwego wymiaru, zakresu i tempa. 

Pozdrawiamy i życzymy trafnych wyborów i decyzji dla nas działkowców. 

Z wyrazami szacunku i poważania. 
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