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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego we Wrocławiu z zażenowaniem i oburzeniem obserwuje prace 
podkomisji sejmowej nad projektem Ustawy o Ogrodach Działkowych. 

Z zażenowaniem, gdyż sposób prowadzenia prac podkomisji przez poseł K. Sibińską w myśl zasady "kto nie 
jest z nami jest przeciwko nam", oraz manipulowanie dyskusją uwłacza pracy Komisji reprezentującej Sejm. 

Z oburzeniem, ponieważ bycie posłem do czegoś zobowiązuje. Poseł to osoba, której misją jest 
reprezentowanie niandatariusza i wykonywanie jego woli. Nie jest wyrocznią sam z siebie. Tymczasem "spektakl", 
który nam pokazują posłowie P.O. pod przewodnictwem p. K.. Sibińskiej przeczy temu. 

Panie Premierze! 
Obiecał Pan działkowcom, że projekt obywatelski będzie projektem wiodącym w pracy nad ustawą o 

ogrodach działkowych. Niestety podkomisja sejmowa ma inne zdanie, o czym świadczy projekt wypracowany 
przez posłów P.O.. Tak, posłów P.O., gdyż mając większość, przewodnicząca p. K.. Sibińską sterowała obradami 
zgodnie z założeniami projektu wiodącej partii nie dopuszczając do glosowania nad poprawkami wnoszonymi 
przez opozycję. Pytamy, kiedy posłowie zrozumieją, że prawo powinni tworzyć praktycy, znający temat, a nie 
osoby mające wizję oderwaną od rzeczywistości. To, co zostało wypracowane przez podkomisję w niewielkim 
stopniu reprezentuje projekt obywatelski pod którym się podpisaliśmy. 

Panie Premierze! 
Czy posłowie wiedzą, czym tak naprawdę jest ogród, jak funkcjonuje, j aką pełni rolę w społeczeństwie, jak 

się nim zarządza, z jakimi problemami się spotyka na co dzień. My to wiemy, więc proszę nie uszczęśliwiać nas na 
siłę. Ogród to działki, a działki to ludzie. Ludzie - Działkowcy - Obywatele! 

Dlatego zdecydowanie mówimy - Nie!!! 
- uwłaszczeniu, które dzieli działkowców, wkracza w kompetencje właściciela gruntu (np. gminy) - jest 

niekonstytucyjne, 
- dowolnemu obrotowi działkami, który wprowadzi chaos w ogrodach, doprowadzi do skupowania działek w 

celach komercyjnych, a tym samym do likwidacji ogrodów, , 
- przepisom przejściowym, których wprowadzenie grozi dysfunkcyjnością ogrodów, a w konsekwencji ich 

paraliżem. 

Uważamy, że projekt obywatelski opracowany przez działkowców dla działkowców, powinien być 
uwzględniony w całości. 

Panie Premierze! 
Nastał czas, w którym należy poważnie potraktować wolę miliona obywateli, którzy wyrazili zdecydowane 

poparcie projektowi obywatelskiemu. Dość manipulacji przy projekcie obywatelskim. Dość ignorancji posłów. 
Czas wywiązać się z zobowiązań i obietnic danych działkowcom. 
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