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Jako długoletni działkowiec z uwagą śledzę wszelkie doniesienia na temat prac

nad ustawą dotyczącą ogrodów działkowych. Z mojego punktu widzenia mogę przyznaĆ,

że zaproponowana przez Posłów PO poprawka do artykułu 29 obywatelskiego projektu ustawy o ROD

mówiąca o możliwości uwłaszczenia działkowców co do ideijest ciekawa.

Odnoszę jednak wrażenie, że takie propozycje już padały w przeszłości. W 2009r

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt zmiany ustawy o ROD, w którym były takie zapisy.

Wtedy właśnie posłowie Platformy Obywatelskiej najgłośniej krzyczeli, że ten zapis jest niezgodny

z Konstytucją i razi w interes właścicieli gruntów, którzy mają prawo pierwokupu terenu pod

ogrodami. To posłowie PO mówili, iz zapisy o uwłaszczeniu to,,Kiełbasa Wyborcza" .

Jestem już emerytem, i przeżyłem już kilku sekretarzy ze starego ustroju i kilka

kadencji sejmu wolnej Polski i śmiem podejrzewać, że dziś to Platforma Obywatelska zaczyna

faszerować ,,kiełbasę Wyborczą". Już wystarczająco długo stąpam twardo po polskiej ziemi żeby

wiedzieć, że nikt nikomu nic za darmo nie da, a zwłaszcza partia sprzyjająca liberałom dla których

najwyższą wartość stanowią pieniądze.

panie premlerze

Mam świadomość, że apele i prośby o zaprzestanie gierek politycznych i walki

o władzę nie trafiają ani do Pana ani do opozycji. Odnoszę wrażenie że politycy dbają głównie

o interesy swoje i swoich ugrupowań, a naród traktują jak ciemną masę, która połknie każdy ochłap
jezełitylko będzie on ładnie opakowany.

Tak właśnie odbieram obietnice posłów PO o uwłaszczeniu działkowców.

Deklaracje te już na wstępie nie dotyczą wszystkich działkowców, a ponadto są niezgodne

z obowiązującą Konstytucjąprzez co są czysto iluzoryczne.

Pewnie za kilka miesięcy pańscy partyjni koledzy będą tłumaczyć narodowi,

iż mielidobre intencje tylko opozycja zablokowała poprawkę do ustawy, kolejny razopożniając prace

nad wprowadzeniem dobrych przepisów dla działkowców.

pan dobrze wie, ze oddanie działek 1milionowi działkowców na własność

to mrzonka, ale musi Pan też uświadomić sobie, że w Polsce pozostało jeszcze część osób którzy

potrafią trzeźwo myśleć i mają świadomość, że deklaracje o uwłaszczeniu dziłkowców są tylko gierką

polityczną wymierzoną w poprawę słabych notowań PO. Rozumiem, że sztuczki socjotechniczne są w
polityce na porządku dziennym i pewnie wiele osób się nabierze na chwyt z uwłaszczeniem. Proszę

się jednak zastanowić czy tak chce pan zostać zapamiętany- jako populista i demagog.
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Aktem dobrej woli iz:ufania do narodu było przyjecie projektu obywatelskiego

przez podkomisję jako wiodącego, niestety z każdą kolejna poprawką Pańscy partyjni koledzy

udowodnili, że są mądrzejsi od obywateli i obnazyli swoje prawdziwe intencje. Jeżeli ma Pan
jakikolwiek wpływ na członków podkomisji sejmowej zajmującej się ustawą dla działkowców,

a zwłaszcza na jej przewodniczącą, posłankę Krystynę Sibińską, to proszę zwrocić się do szanownych

członków podkomisji o stworzenie prawa, które będzie dobrze służyło działkowcom. Dotychczasowe
prace podkomisji można obiektywnie ocenić jako nieudolne, Poprawki wniesione do obywatelskiego
projektu ustawy o ROD zmieniły go w sposób negatywny. Należy uczynić wszystko by przywrócić jego

pierwotne zapisy, które w moim odczuciu dobrze zabezpieczały prawa działkowców.
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