List otwarty
Prezydium Okr^gowego Zarz^du PZD
w Szczecinie
do Prezydentdw i Burmistrzdw Zwiazku Miast Polskich
(terenu szczecinskiego okr^gu PZD)
zdnia 17.02.2014 roku
Osiemnastego gradnia 2013 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisai ustaw? o rodzinnych
ogrodach dziatkowych, ktora weszla w zycie 19 stycznia 2014 roku.
Wszyscy odetchneli z ulgg w nadziei, ze skoriczyi si? okres 18 miesiecy niepewnosci i pesymistycznych
nastrojow wywotanych wyrokieni Trybunalu Konstytucyjnego.
Entuzjazm z przyj^cia ustawy nie trwal jednak dhjgo. 2 grudnia ub. roku do Prezydenta RP skierowany
zostal list podpisany przez Prezesa Z w i ^ k u Miast Polskich z prosb^ o rozwazenie skierowania ustawy do
zbadania jej przez Trybunal Konstytucyjny.
List byl dla wszystkich dziatkowcow ogromnym zaskoczeniem.
Ustawa o ROD zostala przyj^ta niemal jednogiosnie przez Sejm i Senat, co swiadczy o tym, ze
swiadomosc jej przepisow byla gt^boko przemyslana.
Podniesione zastrzezenia w liscie skierowanym do Prezydenta nie czym^ nowym. Byfy one
zgloszone przez prawnikow w czasie kolejnych debat w pracy nad ustawy. Wiele z tych zastrzezeh zostaio w
nowej ustawie uwzglfdnione i Sejm przyjgt ustawy w wersji ogioszonej w Dzienniku Ustaw.
Dzisiaj badanie przez Trybunat Konstytucyjny nowej ustawy byioby powrotem do sytuacji sprzed 18
stycznia 2014 roku.
W imi^ spokoju i stabilizacji zycia w rodzinnych ogrodach dzialkowych apelujemy do cztonkow
Z w i ^ k u Miast Polskich naszego szczecinskiego okr^gu o jednoznaczne zaj^cie stanowiska w sprawie nowej
ustawy 0 ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, ktora wedlug wypowiedzi przedstawicieli gmin w trakcie spotkania
z dziaikowcami jest dobrym prawem i na temat skierowanego listu przez Z w i ^ e k Miast Polskich do Pana
Prezydenta RP nie posiadaj^ wiedzy.
Sk^d wi^c zrodzil si? pomysl aby podwazac wypracowany w Sejmie konsensus?.
Gminy naszego okr^gu nie zgtaszaty takowych zastrzezen, a wr^cz odwrotnie, uwazaj^, iz przyj^te
prawo b^dzie dobrze stulyto spoleczenstwu polskiemu, a w tym rodzinom dzialkowcow.
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