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Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

szanowna pani Marszałek!

Jako prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z okręgu zielonogórskiego,
reprezentujący 30 tysięcy działkowców, chcemy przekazać nasze stanowisko w sprawie
ustawy o ogrodach działkowych. Niniejszym pismem przyłączamy się do apelu wszystkich
partii opozycyjnych o zdecydowane przyspieszenie prac nad ustawą.

Z niepokojem obserwujemy dziwny zastoj w pracach nad projektem. Od dwóch
tygodni sprawy nie posunęły się ani o centymetr. Wnioskujemy z tego, że PO nie jest
zainteresowana uchwaleniem ustawy, a tzw. kompromis w przyjęciu poprawek zgłoszonych
przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej odbieramy jako chęć uspokojenia nastrojów.
Podczas manifestacji działkowców w dniu 10 pażdziemika br. poseł Rafał Grupiński
nawoĘwał do spokojnego rozjechania się do domów, jednak kierowany przez niego klub PO
tego spokoju nam nie zapewnił.

Obserwowana sytuacja zmusza nas do wyciągnięcia wniosków, że Platforma
Obywatelska realizuje własny pomysł na tereny ogrodów działkowych, o czym wiedzą od
dawna nie tylko działkowcy. Wystarczy porozmawiać z deweloperami. Wystarczy też
przejrzeć plany zagospodarowania terenów w duzych miastach.

Wobec takiej sytuacji oczekujemy spowodowania pilnego wspólnego posiedzenia
Komisji Samorządu Terytorialnęgo oraz Komisji Infrastruktury w celu przyjęcia projektu
ustawy i następnie skierowania tego projektu ustawy pod obrady Sejmu - zgodnie z
obietnicą, jaką złoĘła Pani Marszałek naszym przedstawicielom podczas spotkania w dniu
manifestacj i działkowców w Warszawie.

Z PowaŻaniem - 
prezesi rodzinnych ogrodów działkowych
z zielonogórskiego okręgu PZD
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