Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy,JARZYNKA"
w Białej Podlaskiej
L.dz. 26/13

Biała-Podlaska dnia 21.09.2013r.
Pan Donald 1\isk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

List Działkowców.
Szanowny Panie Premierze.
My działkowcy zebrani na corocznych obchodach „ Dnia Działkowca"w dniu
21 września 2013r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Jarzynka" przez
cały czas śledzimy poczynania Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu powołanej do
prac nad nowym Projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Projekt Obywatelski poparło niemal całe społeczeństwo działkowe 924 801
osób. Ten projekt spełnia w całości wszystkie wymogi postawione przez
Trybunał Konstytucyjny.
Pan Premier dniu 15 czerwca br. uczestnicząc z działkowcami i Krajową Radą
PZD w ROD„Waszyngtona"oceniąjąc projekt obywatelski podkreślił,że jestem
zaskoczony iż jest tak dobry. Po tym spotkaniu z działkowcami napawa nas
optymizmem , że projekt obywatelski jest zgodny z Konstytucją, że dalsze
prace nad projektem ruszą pełną parą . Uważamy że Pan Premier dotrzyma
słowa i w terminie zacznie obowiązywać nowe prawo, posłowie PO i SP
poważnie naruszyli spójność , kształt oraz ideę projektu obywatelskiego
,próbują marginalizować fakt, iż własność i użytkowanie wieczyste ,które ma
być przekazane działkowcom , w praktyce oznacza, iż działkowcy zamiast
zostać uwłaszczeni , mogą zostać wywłaszczeni przez gminy.
Poprawki te wywołują ogromne kontrowersje i zdaniem konstytucjonalistów
mogą być niezgodne z prawem.
Szanowny Panie Premierze,
Pokaz cynizmu i arogancji zachowania posłów Platformy Obywatelskiej i
Solidarnej Polski w Podkomisji w dniu 10 września to pokaz arogancji i
hipokryzji. Posłanka PO Krystyna Sibińska Przewodnicząca Podkomisji nie
chciała udzielić głosu posłom i pełnomocnikowi mes Bartłomiejowi Piechowi.

Panie Premierze czy zabawa komórką na posiedzeniu Komisji ma świadczyć o
zainteresowaniu sprawami działkowców?. Panie Premierze czy to przypadek że
w podkomisji ds. ustawy działkowców ze strony posłów PO aż dwoje z nich
jest inżynierem budowlanym ? do tego wuefista, bibliotekoznawca, politolog,
przedsiębiorca i pedagog.
Zdziwienie budzi fakt Panie Premierze , że na takie licznie reprezentacyjnie
partię w Sejmie zabrakło w tym składzie choćby jednego aurotytetu .
Panie Premierze dwoje posłów z branży budowlanej rodzi wątpliwość , czy aby
na pewno nie jest tu reprezentowany głównie interes deweloperów . Świadczą o
tym przegłosowane poprawki, które są korzystniejsze dla deweloperów , a nie
dla działkowców.
Platforma Obywatelska i Solidarna Polska chce realizować własne cele , które
są sprzeczne z interesami środowiska działkowego .
„ Liczymy że Pan Premier wysłucha naszych uwag"
Podpisy sygnatariuszy obchodów DI^TA DZI AŁKOWCA 21 . IX. 13 r.
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