Grudziądz, 13.11.2013 r.

Ryszard Dorau, działkowiec
w ROD im. T. Kościuszki
w Grudziądzu
Pan

Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP
Przewodniczący PO
Warszawa
Panie Premierze!
Nawiązując do mojego pisma z dnia 4 listopada 2013 r.
skierowanego do Pana Premiera w sprawie przygotowania nowej
ustawy

o

rodzinnych

ogrodach

działkowych,

z

przykrością

stwierdzam, że w tej materii praktycznie nic się nie zmieniło. Dzisiaj,
po 10 dniach z niepokojem, a wręcz z przerażeniem obserwuję
krępującą ciszę.

Brak jakichkolwiek działań w kierunku wywiązania

się przez Parlament z obowiązku wprowadzenia w życie nowego,
zgodnego z Konstytucją prawa regulującego zasady funkcjonowania
ogrodów działkowych.
Wynika z tego, że najwyższy organ ustawodawczy naszego
państwa w sposób nie spotykany w demokratycznym państwie prawa
lekceważy, a wręcz ma za nic orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego,
który zgodnie z Art. 190 ust.3 Konstytucji wyznaczył termin 18
miesięcy, po którym dotychczasowa ustawa z 8 lipca 2005 roku utraci
moc obowiązującą. Graniczną datą jest dzień 21 stycznia 2014 roku,
od którego powinna

obowiązywać

nowa

ustawa o

rodzinnych

ogrodach działkowych. Najpóźniej w tym dniu winna

być ona

ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP.
Od dnia dzisiejszego (13 listopada 2013 roku) do 21 stycznia
2014 roku pozostało 69 dni. Proces legislacyjny jest rozłożony w
czasie: Uchwaloną ustawę Marszałek Sejmu przekazuje

Senatowi,

który w ciągu 30 dni od dnia przekazania wyraża swoje stanowisko.
Po zakończeniu postępowania przez Sejm i Senat uchwaloną ustawę
Marszałek

Sejmu

przedstawia

do

podpisu

Prezydentowi

Rzeczypospolitej, który podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej
otrzymania.
Zatem w idealnym stanie rzeczy, a więc bez jakichkolwiek
poprawek

i

uwag

wniesionych

przez

Senat

i

Prezydenta

Rzeczypospolitej proces legislacyjny przebiega łącznie w ciągu 51 dni.
Tak więc ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych winna być
uchwalona przez Sejm najpóźniej do 1 grudnia 2013 roku.
Zarówno wcześniejszy sposób postępowania posłów PO, jak i brak
postępu w procedowaniu ustawy jednoznacznie wskazują na celowe
opóźnienie wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych. Trudno zrozumieć, jakimi przesłankami kierują się
posłowie PO, pomimo wcześniejszych deklaracji o woli szybkiego
zakończenia prac nad projektem ustawy.
Panie Premierze!
W środowisku działkowców panuje powszechne przekonanie, że
jest to celowa gra na zwłokę, by nowa ustawa o ogrodach
działkowych nie weszła w życie w wyznaczonym przez Trybunał

Konstytucyjny terminie. Tylko Pan, zarówno jako Prezes Rady
Ministrów, ale też jako Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
może spowodować, że działkowcy zmienią swoją dotychczas
negatywną opinię.

Z działkowym (dziś i oby w przyszłości) pozdrowieniem
Ryszard Dorau
Członek Polskiego Związku Dzialkowcow

Treść tego pisma kieruję również do:
*Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
*Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz
*Pana Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
•Wicemarszałków Sejmu Pani Wandy Nowickiej, Pana Jerzego
Wenderlicha, Pana Cezarego Grabarczyka, Pana Eugeniusza
Grzeszczaka, Pana Marka Kuchcińskiego
*Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego
* Przedstawicieli Komitetu In. Ustawod. Panów Bartłomieja Piecha ,
Tomasza Terleckiego.

