
Wałbrzych, dnia 04.09.2013r. 

Patrycja Zielińska 
działkowiec z ROD „ Kolejarz " 
w Wałbrzychu 

Pan 
Donald Tusk 
Prem ier RP 

Członkowie Nadzwyczajnej 
Podkomisji Sejmowej 
Posłowie Platformy Obywatelskiej 

Zapoznałam się z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
przygotowanym przez posłów Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej wraz z 
naniesionymi poprawkami i postanowiłam stanowczo zaprotestować, przeciwko 
takiemu traktowaniu działkowców, marnowaniu naszej pracy oraz całego 
długoletniego naszego dorobku działkowego a w konsekwencji zniszczenia ogrodów 
które były budowane przez wiele pokoleń. 

Panie Premierze ! Panie Posłanki i Panowie Posłowie ! 

Jak można dzielić działkowców na dwie grupy, na tych „ lepszych " i „gorszych ", 
na „ majętnych " i ,, biednych ". My jesteśmy jednością i chcemy żeby tak pozostało. 
Nie zgadzamy się na żadne podziały. Żądamy, aby zapis w projekcie ustawy 
zawierający takie rozwiązanie został usunięty. Śmiem twierdzić, że wcześniej czy 
później w konsekwencji okaże się on nie konstytucyjny. Ponieważ takie rozwiązanie 
budzi poważne wątpliwości, jest bardzo niesprawiedliwe wręcz irytujące. Widać, że 
Panowie Posłowie i Panie Posłanki nie znają ani materii działkowej ani środowiska 
działkowców. 

Kolejnym niedorzecznym pomysłem jest zapis dotyczący wolnego obrotu działkami. 
Jest to otwarcie drogi do handlu działkami bez żadnego nadzoru i ewidencji. Takiemu 
rozwiązaniu stanowczo się sprzeciwiamy ! Nie wyobrażamy sobie aby Zarząd Ogrodu 
nie miał informacji o zmieniających się użytkownikach działek. 

Następnym „ bombowym " pomysłem Panów Posłów i Pań Posłanek jest ponowne 
potwierdzenie przynależności do organizacji PZD tj. stowarzyszenia ogrodowego. 
Po co i w jakim celu działkowcy mają raz jeszcze składać deklaracje przynależności 
do organizacji, do której należą od wieków ? 

Panie Posłanki i Panowie Posłowie ! 



Zrobiliście z obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
projekt platformy obywatelskiej dla deweloperów. 

Domagamy się uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych !!! Bo tylko dzięki rozwiązaniom w nim zawartych Ogrody ocaleją a my 
działkowcy będziemy mogli w spokoju uprawiać nasze działki. 

Z poważaniem 
/ - / Patrycja Zielińska 

działkowiec z ROD „ Kolejarz " w Wałbrzychu 
i kilku innych działkowców 


