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SZANOWNY PANIE

MARSZAŁKU,

Połączone Komisje Senatu- Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracyjnego na posiedzeniu w dniu 03 grudnia 2013r.przyjęły
Obywatelski projekt ustawy o rod,odrzucając wszystkie zgłoszone do niego
poprawki.
Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się członkowie samozwańczych stowarzyszeń ogrodów działkowych,którzy łamią dotychczasową ustawę o ogrodach
działkowych,jak również będący w rażącym konflikcie z przepisami nowej ustawy,
która została przyjęta 22 listopada 2013r. przez Sejm RP - wykonując postanowienia TK. Za projektem obywatelskim glosowało 441 Posłów / jedynie 2 Posłów było
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu/.
Zapisy przyjętej nowej ustawy wykluczają możliwość posiadania działki
większej niż 500m2,wznoszenia budynków mieszkalnych na działkach i zamieszkiwania w nich - na wzór p. Jarząbka prowadzenia działalności gospodarczej itp.
Takie zapisy w ustawie nie mogą się szczególnie podobać wpływowym członkom
z OTOR, którzy poprzez tę organizację próbują za wszelką cenę i wszelkimi drogami osiągnąć ustawową legalizację dużych domów mieszkalnych,zwanych
„altankami",jak również akceptacji całorocznego w nich zamieszkiwania,dostosowanie prawa stanowionego przez Sejm RP pod własne potrzeby,legalizację
działalności gospodarczej itp. - nie licząc się z pozostałymi uczciwymi działkowcami,chcącymi z rodzinami i przyjaciółmi wypoczywać w ogrodzie.
Dlatego moim zdaniem i moją prośbą - jako działkowca, na obecnym etapie
legislacyjnym ustawy nie należy zmieniać zapisów- cytuję: - Art.12 „Na terenie
działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności
gospodarczej i zarobkowej" oraz Art.57 „4/ altan i obiektów gospodarczych
na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowanej
do 35m2 oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach
płaskich;".
Siedząc posiedzenie połączonych Komisji Senatu RP - stwierdzam,że wypowiedzi p.Jarząbka -dotyczące bezmyślnie podpisywanych przez działkowców
„jakichś list"-jest kłamstwem,bowiem osobiście zbierałem podpisy na listach
wg wzoru /z nazwą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD
i pełnym tytułem projektu ustawy/od osób pełnoletnich i posiadających polskie
obywatelstwo. Każdy wyrażający chęć złożenia podpisu-miał udostępnioną treść
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zapisów w projekcie ustawy wraz z uzasadnieniem, łącznie z wyjaśnieniem na
wnoszone zapytania,z potwierdzeniem zgodności danego zapisu w projekcie ustawy.
Na listach wypełniano wszystkie rubryki,dane tak,jak w dowodzie osobistym - imię
/imiona/,nazwisko w pełnym brzmieniu,adres zamieszkania,
nr PESEL i własnoręczny podpis.
W ciągu 3 miesięcy osobiście zebrałem kilkaset podpisów. Robiłem to z wielkim
zaangażowaniem i poświęceniem prywatnego czasu /niezliczona ilość godzin/.
Wypowiedź p. Jarząbka jest oszczerstwem pod adresem ludzi zbierających
podpisy i ludzi,którzy z własnej woli,z pełną świadomością składali podpisy. Przedstawiłem fakty,które przeciwstawiają się głoszonym absurdom,kłamstwu i manipulacji ze strony osób chcących za wszelką cenę odwrócić uwagę od łamania przez
nich przepisów prawa stanowionego przez Sejm RP. Natomiast złożenie doniesienia do C B A - j e s t swoistym kuriozum.
SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU,
Zwracam się jako obywatel i jako użytkownik działki - o procedowanie nad nową
ustawą o rod w Senacie RP,nie zgłaszając poprawek,które by hamowały proces
legislacyjny. Czasu pozostało bardzo mało. Gdyby ustawa nie weszła w życie
do dnia 20 stycznia 2014r. - działkowcy utracą wszelkie prawa do swoich działek.
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