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Szanowny Panie! 

Po szczegółowym zapoznaniu się z wynikami Nadzwyczajnej Podkomisji ds. 
rozpatrzenia projektów ustaw o ogrodach działkowych jestem rozczarowany, 
bowiem okazało się, że Pana zapewnienia i deklaracje składane nam 
działkowcom mają się nijak do efektów. 
Głosami posłów z Platformy Obywatelskiej przy wsparciu jednego posła z 
Solidarnej Polski do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, uznanego ponoć za wiodący, wprowadzono tak dużo zmian, że 
jest on zupełnie niepodobny do tego, pod jakim wraz z najbliższymi i 
przyjaciółmi składaliśmy swoje podpisy poparcia. 
Dochodzę do smutnego wniosku, że bardzo łatwo posłowie PO z Panem 
włącznie składacie obietnice, lecz jak wynika zupełnie nie macie zamiaru ich 
dotrzymywać. 
Jeżeli zatem posłowie Platformy Obywatelskiej uznają siebie za ludzi honoru 
to powinni odstąpić od tych bardzo szkodliwych dla takich jak ja działkowców 
poprawek, które w szczególności dotyczą: 
-niezrozumiałych dla nikogo logicznie myślącego zapisów tzw. uwłaszczenia, 
które obejmą wyłącznie wybranych działkowców. Taki zapis może 
spowodować zablokowanie wejścia w życie ustawy, bowiem rodzi 
uzasadnione podejrzenie niekonstytucyjności oraz wkracza w uprawnienia 
właścicielskie jednostek samorządu terytorialnego., 
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-zapisów pozbawiających zarządy stowarzyszeń kontroli nad obrotem 
działkami, bowiem bez niej grunty zamiast do najuboższych członków 
polskiego społeczeństwa trafią do bogatych i wszelkiej maści cwaniaków z 
różnych stron naszego kraju., 
-przepisów przejściowych, nie realnych w warunkach ogrodowych 
nakładających wymóg obowiązkowego „weryfikowania" naszego 
członkostwa, wielokrotnego niczemu niesłużącego zwoływania zebrań, 
których jedynym skutkiem będzie doprowadzenie do chaosu i wyrzucania w 
przysłowiowe błoto naszych pieniędzy. 
Takie poprawki nie służą nam działkowcom, nie są aprobowane w naszej 
działkowej społeczności, bowiem nikt nie rozumie powodów ich wprowadzania. 
Za taki stan rzeczy jedynymi odpowiedzialnymi są posłowie Platformy 
Obywatelskiej, której przewodniczy Pan Premier! 
Proszę łaskawie sobie przypomnieć, że prawie milion polskich Obywateli złożyło 
bez jakiegokolwiek przymusu swoje podpisy pod obywatelskim projektem 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych! 
Apeluję o uchwalenie takiej ustawy, która będzie zgodna z wolą nas 
działkowców. 
Mój osobisty list drogą elektroniczną najszybszą i najpewniejszą w 
dzisiejszych czasach przekazuję także do: 
-Marszałka i Wicemarszałków Sejmu RP, 
-Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 
-Członków Nadzwyczajnej Podkomisji ds. rozpatrzenia projektów ustaw o 
ogrodach działkowych 
oraz przesyłam do wiadomości: 
-Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
-Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego, 
-Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Jan Kowalski 


