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Szanowny Pan
D o n W Tusk
PremieKRządu RP

Szanowny Panie Premierze!
Głęboko zaniepokojony jestem doniesieniami jakie płyną z Warszawy,
a odnoszące się do trwającego procesu legislacyjnego nad projektem ustawy
o ogrodach działkowych. Zdaje sobie Pan Premier sprawę, że nieuchronnie zbliża się
„zaporowy" termin 21 stycznia wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny na wejście
w życie nowej ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodów działkowych.
Tymczasem pozostało zaledwie 73 dni do uchwalenia ustawy, a posłowie PO
z uporem maniaka wprowadzają do obywatelskiego projektu ustawy kontrowersyjne
zapisy między innymi zawarte w art. 30, a dotyczące uwłaszczenia.
Wprowadzanie do projektu ustawy zapisu art. 30 stanowi rażącą niespójność
z już zaakceptowanymi zapisami projektu i wymagałoby przebudowania regulacji
dotyczących organizacji i zarządzania. Ponadto utrzymanie tego zapisu grozi
zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego jego zgodności z Konstytucją - a może
o to chodzi Platformie Obywatelskiej?
Ja i moje środowisko uważamy, że regulacja dotycząca uwłaszczenia powinna
być wyłączona z projektu ustawy dla dobra społeczności działkowców. Jeżeli
„uwłaszczenie" ma być spełnieniem Pana Premiera woli w tej sprawie, a tak mówią
posłowie Platformy Obywatelskiej, to uważamy, że kwestia ta powinna być
uregulowana odrębnym aktem prawnym.

Panie Premierze!
Złożenie

do

laski

marszałkowskiej

obywatelskiego

projektu

ustawy

o rodzinnych ogrodach działkowych popartego 924301 podpisami jest wyrazem
spełnienia idei społeczeństwa obywatelskiego stanowiącego fundamenty młodej
demokracji. Wolę tą należy uszanować.
Panie Premierze pragnę Panu przypomnieć pańskie słowa „działkowcom nie stanie się
krzywda"

i słowa Pani Marszałek Sejmu „proszę powiedzieć działkowcom, że

Premier dotrzyma słowa".
A zatem apeluję o:
• Podjęcie w ramach klubu parlamentarnego PO interwencji w przedmiocie
zakończenia

prac

legislacyjnych

nad

obywatelskim

projektem

ustawy

i terminowym jej uchwaleniem.
• Spowodowanie odstąpienia klubu parlamentarnego PO od kwestii łączenia
„uwłaszczenia" z projektem obywatelskim ustawy.

Wykorzystując wielki Pana autorytet i pozycję w państwie liczę, że nie zawiedzie Pan
moich i całej społeczności ogrodowej oczekiwań.

Niniejsze list przesyłam również do:
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz
- Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Rafała Grupińskiego
V- Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego
- Przewodniczącej KKR PZD Marii Foit
- Prezesa OZD PZD w Opolu Antoniny Boroń
Z poważaniem

