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Panie Premierze, 

W Imieniu działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 
Kolejarz i im. Bratek w Krzyżu piszemy do Pana w sprawie posiedzenia 
posłów z Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która odbyła swoje posiedzenie 
w dniu 25 sierpnia br. Komisje miały rozpatrzyć projekt ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych, który przygotowała powołana 
Podkomisja Nadzwyczajna Sejmu. 
Jesteśmy przebiegiem posiedzenia połączonych komisji zniesmaczeni, 
że zamiast podjąć prace nad projektem ustawy i uwzględnić nasze 
uwagi do "zepsutego" projektu przez posłów podkomisji z Platformy 
Obywatelskiej i Solidarnej Polski skierowali projekt ustawy do tej 
samej podkomisji aby go ponownie rozpatrzyła. Naszym zdaniem do 
końca "zepsuła." 
Panie Premierze! Jest Pan nowym Przewodniczącym Platformy 
Obywatelskiej i piszemy do Pana, bo my chcemy aby posłowie 
przywrócili zapisy naszego projektu obywatelskiego. Ta komisja bez 
Pana rozmowy z posłami Platformy Obywatelskiej doprowadzi, że 
ustawy Sejm nie przyjmie a my pozostaniemy bez ustawy. Prosimy 
więc o zajęcie się naszymi uwagami, które przesłaliśmy do Pana i 
członków komisji sejmowych. 
Podkomisja przyjęła zapisy w naszym projekcie obywatelskim, które 
są niekonstytucyjne i je należy z ustawy wykreślić. Dotyczy to: 
-tzw. uwłaszczenia. Zapis ten nas dzieli, bo dotyczy tylko 63 % 
terenów ogrodów. My chcemy uwłaszczenia sprawiedliwego czyli 



wszystkich działkowców a nie wybranych. Takie nas potraktowanie 
jest niezgodne z Konstytucją. 
- nie zgadzamy się aby ustawą zmuszano nas do ponoszenia kosztów 
niezliczonej liczby zebrań działkowców, których mamy zawiadamiać 
listem poleconym. Nasze ogrody nie posiadają na ten cel pieniędzy. 
Chyba, że Minister Finansów nam je dal 
- nie zgadzamy się aby nas zmuszano ustawą do potwierdzania 
członkostwa w Związku. My jesteśmy członkami PZD i jeśli będziemy 
chcieli z niego zrezygnować to zrobimy to sami. To jest zapis 
niekonstytucyjny. 
- nie zgadzamy się na niekontrolowany obrót dziatkami w ogrodach 
działkowych i pozbawianie nas możliwości decydowania kto ma 
posiadać działkę w ogrodzie działkowym. 
Działkowcy z rodzinami z Krzyża Wielkopolskiego liczą, że wywiąże się 
Pan Premier ze złożonych deklaracji, że nam działkowcom nie pozwoli 
zrobić krzywdy. 
Pozdrawiamy i czekamy na spełnienie obietnic danych działkowcom 

List nasz kierujemy do: Prezydenta RP, Marszałek Sejmu RP, 
Przewodniczących Klubów Parlamentarnych, posłów Podkomisji 
Nadzwyczajnej, Posłów Ziemi Pilskiej, Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej oraz Krajowej Rady PZD. 

[OD 
Staniała i€tzka 

PREZES 
Rodzinnego Ogród u Diialkoweoo 

"BRATEK" 


