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Piszę do Pana, ponieważ przewodniczy Pan zespołowi posłów powołanemu przez Klub 
Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, który opracował i rozpowszechnił propozycje do projektu 
nowej ustawy o ogrodach działkowych. 
Jako działkowiec i jako obywatel RP chcę jedynie prosić Pana, abyście w porę wycofali się z 
zamiarów opracowania projektu ustawy o ogrodach działkowych. Opracowane przez Was 
propozycje mówią same za siebie, a mianowicie: 

- są one wyrazem waszej niewiedzy o tworzeniu prawa w ogóle, 
- są sprzeczne z art. 2 konstytucji RP i nie tylko, 
- są zaprzeczeniem głoszonych publicznie przez posłów PO obietnic dla działkowców, że nie 

dacie nam zrobić krzywdy, co miało miejsce po ogłoszeniu wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., 

- są wymierzone przeciwko działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym poprzez 
propozycję likwidacji Polskiego Związku Działkowców, 

- są ukierunkowane na zniszczenie naszego wspólnego dobra, tworzonego od ponad 100 lat w 
Polsce przez wiele pokoleń, po to aby właściciele geuntów ogrodów działkowych mogły 
nimi swobodnie rozporządzać. 

To tylko niektóre powody, dla których powinniście panowie posłowie z PO zaprzestać tworzenia 
prawa, które jest dla działkowców przepowiednią upadku i ruiny naszych ogrodów, nie mówiąc już 
o nas samych. My nie należymy do społeczności dobrze sytuowanej materialnie, dlatego nasze 
ogrody są dla nas jedyną oazą spokoju, wypoczynku i miejscem, gdzie poprzez pracę utrzymujemy 
dobre zdrowie i sprawność fizyczną. 
Jedynym naszym obrońcą jest Polski Związek Działkowców. Ten Związek stanowimy my sami, 
ponad milion rodzin w Polsce i nie macie panowie posłowie prawa za nas i bez nas decydować o 
naszej wspólnocie. 
Będziemy bronić się sami, bo nie możemy absolutnie na Was panowie liczyć. A po lekturze 
Waszych propozycji nie chcemy w ogóle Waszego udziału w naszej sprawie. Dlatego nasze 
środowisko popiera wyłącznie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Nasz projekt, to nasza przyszłość w rodzinnych ogrodach działkowych, to gwarancja dalszego 
korzystania z praw nabytych związanych z korzystaniem z działek, to gwarancja naszej silnej 
pozycji w państwie. My nie żądamy niczego więcej ponad to, co mamy dotychczas i ponad to, co 
w zgodzie z prawem może nam przysługiwać. 
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