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Szanowny Panie Premierze. 

Korzystając z okazji, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Współpraca" w 
Łomiankach" w imieniu własnym oraz ponad sześciuset członków Polskiego Związku 
Działkowców - użytkowników dziatek w naszym ogrodzie, wyraża Panu Premierowi 
słowa szacunku i w poczuciu społecznej odpowiedzialności pragnie wyrazić nasze 
stanowisko wobec prac nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Z zadowoleniem i nadzieją przyjęliśmy deklarację Pana Premiera wyrażoną na 
spotkaniu z działkowcami Mazowsza. Iż obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych będzie wiodącym dokumentem w procedowaniu rzeczonej 
ustawy. 
Środowisko działkowców stanowisko to przyjęło jako wyraz szacunku dla blisko 
miliona obywateli, którzy projekt ten poparli oraz zasadności jego rozwiązań 
systemowych odpowiadających funkcji społecznej ruchu ogrodowego w Polsce, a 
także uzasadnionych praw działkowców. 

Śledząc, poprzez transmisje internetowe, przebieg prac Nadzwyczajnej 
Podkomisji Sejmu do spraw projektu ustawy, a w tym poglądy i propozycje rozwiązań 
kreowane przez członków Platformy Obywatelskiej w dziwnej koalicji z posłami 
Solidarnej Polski, uprawniony jest pogląd, iż działania te, nacechowane zabiegami 
manipulacyjnymi, z jednej strony przeczą wcześniejszej deklaracji złożonej publicznie 
przez Pana Premiera, z drugiej zaś ignorują i lekceważą opinie, oceny oraz 
zgłaszane poprawki przez uczestniczących w posiedzeniach Podkomisji 
przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. 

Niedopuszczalne jest aby przewodnicząca Krystyna Sibińska wspierana przez 
grupę pozostałych posłów Platformy Obywatelskiej i Biuro Legislacyjne Sejmu 
wywołała decyzję, iż poprawki przygotowane przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej nie będą brane pod uwagę, a tym samym nie będą rozpatrywane. 

Od Przewodniczącej Podkomisji należało oczekiwać odpowiedzialnego 
wykonywania powierzonej funkcji, racjonalnego kierowania pracami z zachowaniem 
obowiązującej procedury, w sposób wolny od egocentryzmu, arogancji i ironicznego 
oraz lekceważącego odnoszenia się, nie tylko do uczestniczących w posiedzeniach 
Podkomisji przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ale także wobec 
całego środowiska działkowców. Wyrażanie poglądu przez posłankę Sibińską, iż 
skoro działkowcy wysyłają tak dużo listów do posłów to mogą także przeprowadzić 



inwentaryzację naniesień I nasadzeń na wszystkich działkach, to nic innego jak 
wulgaryzm zachowań i prymitywność percepcji zagadnień, którymi przyszło się Jej 
Z a j mOceniamy, ^ p r g j c a P o d k o m i 8 j j kierowana przez posłankę Sibińską jest daleka 
od racjonalnego wypracowywania optymalnych rozwiązań prawnych, jest 
podporządkowana irracjonalnemu widzeniu ruchu ogrodowego, a co gorsze 
błędnemu rozumieniu jego organizacji i funkcjonowania. 

Szanowny Panie Premierze. 
Nasz ogląd prac Podkomisji i charakter poprawek kreowanych przez posłów 

Platformy Obywatelskiej uprawnia pogląd, Iż brak jest dobrej woli przygotowania 
projektu ustawy odpowiadającej interesowi społecznemu i ponad czterech milionów 
działkowców, a jedynie przyjęcie rozwiązań, które tak utrudnią istnienie i działanie 
rodzinnych ogrodów ,iż nieruchomości gruntowe na których są zlokalizowane 
zostaną, w majestacie prawa, przejęte przez właścicieli i włączone do obrotu 
gospodarczego. 
Bezspornym jest, naszym zdaniem, iż deklaracja o wiodącej roli projektu 
obywatelskiego, w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej, staje się pustym hasłem. 
Szanowny Panie Premierze. 

Ruch działkowy w Polsce ma już ponad stuletnią tradycję. Przeżywał różne 
okresy próby jego unicestwienia, którym towarzyszyły najczęściej niekorzystne 
klimaty i reakcje polityczne. 
Jesteśmy środowiskiem będącym zwolennikiem stabilności gospodarczej, społecznej 
i politycznej w naszym kraju. Czas wymaga powszechnej zgody społecznej z pełnym 
poszanowaniem obywatelskiej opinii i oczekiwań. 
Wyrażamy przekonanie, że wartości te są także bliskie kierowanej przez 
Szanownego Pana Platformie Obywatelskie. 
Wyrażamy przekonanie i oczekujemy, że Pan Premier dołoży starań aby ustawa o 
rodzinnych ogrodach działkowych odpowiadała oczekiwaniom społecznym, 
gwarantowała trwałość istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i prawa 
działkowców. 

Ponawiając wyrazy szacunki 


