
'olski >'v,: i t Działko w c.m 
om : * g ó w y z a r z ą d 

ui lîrov/skiegc 11 
85-088 B Y D G O S Z C Z 
tat- 32? Sn I t r «Ä SS 
' ' NiP aiHi-03-16-082 

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2013 r. 

Pan Donald Tusk 
Premier Rządu RP 

Panie Premierze ! 

Polscy działkowcy już niemal półtora roku oczekują wypracowania i przyjęcia przez 
parlament nowego aktu prawnego, mającego zapewnić nam - działkowcom prawo 
użytkowania naszych działek w rodzinnych ogrodach działkowych, a nasze ogrody 
uchronić przed negatywnymi skutkami wejścia w życie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. 
Środowisko rodzinnych ogrodów działkowych powołując Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, przedstawiło i 
złożyło w Sejmie projekt nowej ustawy o r.o.d., uwzględniający wszystkie uwagi i 
zastrzeżenia zawarte w treści wyroku TK. Pod projekt obywatelskim podpis swój 
złożyło blisko milion obywateli. Liczyliśmy, że Sejm szybko uchwali ustawę. 
Niestety, przede wszystkim wskutek działań posłów Platformy Obywatelskiej, którzy 
zgłaszając poprawki do „wiodącego" projektu obywatelskiego ustawy zburzyli 
całkowicie jego założenia, przebieg prac nad nową ustawą został zakłócony, a w chwili 
obecnej wręcz zahamowany. 
Czasu na ustanowienie nowego aktu prawnego dla rodzinnych ogrodów działkowych 
jest już coraz mniej. Dlatego zwracamy się do Pana Premiera z apelem o spowodowanie 
powrócenia w trybie bardzo pilnym do kontynuacji prac nad ostatecznym przyjęciem 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Jednocześnie oczekujemy odstąpienia od pomysłu wpisania w art. 30 projektu ustawy, 
zapisów dotyczących kwestii uwłaszczenia, które powoduje konieczność radykalnej 
przebudowy całej ustawy, jak również stanowi o niekonstytucyjności jej postanowień. 
W ofercie uwłaszczenia dostrzegamy zamiar jego autorów pozyskania poklasku z tytułu 
rzekomej, acz obłudnej chęci podarowania działkowcom czegoś, co i tak nie będzie 
mogło zostać przez nich skonsumowane. Jest to naszym zdaniem nieczysta i nieuczciwa 
„gra polityczna" Platformy Obywatelskiej, obliczona na spowodowanie w ostatecznym 
rozrachunku do nie uchwalenia projektu obywatelskiego. 
Obserwując niekorzystny rozwój wydarzeń związanych z procesem przygotowywania 
projektu ustawy o r.o.d., wraz z działkowcami reprezntującymi ogrody całego kraju 
uczestniczyliśmy w dniu 10 października nr. w manifestacji ogólnopolskiej pod Sejmem i 
pod siedzibą Pana Premiera. , 
W obronie swoich praw apelujemy do Pana Premiera oraz do parlamentarzystów PO o 
wysłuchanie naszego głosu domagającego się szybkiego uchwalenia obywatelskiego 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Uczestnicy narady prezesów ROD reprezentujących ogrody miejskie m. Bydgoszczy. 
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