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Premier Rzqdu RP

Pan Donald Tusk

Warszawa

Szanowny Pa nie Premierze,

Z wielkq uwagA obserwujemy prace nad nowq ustawa o rodzinnych ogrodach ufajqc, 2e dane przez

Pana slowo o woli spefnienia oczekiwafi polskich dziatkowc6w wypowiedziane na spotkaniu
z dzialkowcami w Warszawie zi5ci siq. Wczoraj zakoriczyfa swojq pracg Podkomisja Sejmowa, kt6ra
przyjqla projekt nowej ustawy, kt6ry bedzie teraz procedowany w komisjach sejmowych i na forum
calego SeJmu. JesteSmy mocno rozczarowani zar6wno przebiegiem prac nad ustawa, jak i jej

efektami. Obserwujqc konferencje prasowE post6w PO usfyszeli(my zapowiedi uwlaszczenia
dziafkowc6w. Jest to oczekiwane przez dziafkowcdw rozwiqzanie , nawet dalej idace ni2 zawieral to
projekt obywatelski. Dzisiaj zebrani na naszym Jubileuszu S0-lecia ROD ,,Odrodzenie" w Srodzie
Wielkopolskiej uslyszeli5my z ust przedstawiciela Okrqgowego Zarzqdu PZD, 2e niestety to
rozwiqzanie nas nie dotyczy. Pomimo starad PZD wladze naszego miasta nie przekazaty terenu
naszego ogrodu w wieczyste u2ytkowanier co oznacza wg projektu, 2e bqdziemy skazani na dzier2awq
dzialkowq, czyli gorszg formq zabezpieczenia naszych interes6w. Dlaczego tak ma byi? Dlaczego
posfowie PO zamierzajq podzielii polskich dzialkowcdw na tych lepszych i tych gorszych? Nasz ogr6d
funkcjonujqcy na obrze2u Srody Wlkp. jest ujqty w mpzp, Burmistrz Miasta zapewnia o woli jego

utrzymania, przestrzegamy w ogrodzie prawo budowlane, ogr6d nie jest zamieszkiwany. Dlaczego
wiec poslowie PO traktuja nasz ogr6d jako ogr6d gorszej kategorii?

Panie Premierze,

Chcemy r6wnych praw dla dzialkowc6w. Nie godzimy siq z faktem, 2e beneficjentami nowej ustawy
bqdq dziatkowcy gl6wnie z ogrod6w podmiejskich, kt6re jui wcze5niej uzyskaty lepsze warunki
funkcjonowania. Majq prawo do wigkszych altan, majQ czQsto wiqksze dzialki, ale tei o wlele czq6ciej
lamiq prawo przekraczajqc przepisy prawa budowlanego i przeksztalcajqc ogrody w osiedla
mieszkaniowe. Czy PO zamierza uchwalii ustawq w kt6rej bqdzie zapis o nierdwno{ci praw

dzialkowc6w? Dlaczego zarzqdzajqce ogrodem stowarzyszenie pozbawione ma byi prawa wplywania
na obr6t dziaikami i nie bqdzie moglo blokowad przydzialu dziatek osobom nie spelniajqcych
kryteri6w zapisanych w ustawie? Dlaczego w przepisach kor'rcowych przyjqtych przez Komisjq gfosami

PO zapisano konieczno$C poSwiadczania przez ka2dego dzialkowca swojej woli o przynale2noici do
stowarzyszenia dziatkowego? Dlaczego poslowie PO zmieniajq tak mocno projekt obywatelski, kt6ry
mial byd projektem wiodqcym? Mamy wqtpliwoSci, czy przyjqty projekt jest nadal projektem

obywatelskim i czy przyjqte zapisy nie sq obarczone wadq niekonstytucyjno$ci. Liczymy, ie
w dalszych pracach Sejm powrdci do pierwotnego projektu popartego przez milion obywateli. Dzielqc
dziafkowc6w na tych ,,lepszych" i ,,gorszych" nie uzyskacie Padstwo oczekiwanego poparcia w
sondaiach wyborczych. Prosimy o tym pamiqtai i prosimy o rozwagql
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Sroda Wielkopolska, 27 lipca 2013r.

Podpisy uczestnik6w uroczysto5ci:
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