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P r o t e s t 

Z dużą nadzieją i ufnością oczekiwaliśmy na wynik prac nadzwyczajnej Komisji 
Sejmu RP przygotowującej nową ustawę o ogrodach działkowych. Po słowach Premiera RP 
mówiących o poparciu dla projektu ustawy przygotowanej przez Polski Związek 
Działkowców, tok prac komisji dawał nadzieję, że zapisy nowej ustawy będą zgodne z 
konstytucją ale także z oczekiwaniami szerokiej rzeszy działkowców. 

Nie potrafię wyrazić nasze - działkowców zdziwienie i szok jaki nas dotknął w 
chwili kiedy dotarła do nas informacja, że posłowie Platformy Obywatelskiej w ostatniej 
chwili wnieśli poprawki, które całkowicie burzą przyjęte wcześniej i zgodne z 
oczekiwaniami działkowców zapisy ustawy. Można odnieść wrażenie, że poprawki te 
celowo burzą logiczne i formalne zapisy tak by działkowcom całkowicie uniemożliwić 
funkcjonowanie po wejściu w życie tej ustawy. Mieliśmy nadzieję, że słowa Pana Premiera 
wyrażone na spotkaniu z działaczami Polskiego Związku Działkowców będą aktualne i Pan 
Premier mocą swojego urzędu a także jako szef Platformy Obywatelskiej spowoduje, że 
zaproponowane poprawki zostaną przez Posłów PO wycofane a przygotowana ustawa 
przyjęta przez Sejm RP. 

Na bieżąco obserwujemy prace Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej podczas prac 
nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zdecydowanie 
protestujemy przeciwko arogancji, lekceważeniu i niedopuszczaniu do głosu naszych 
przedstawicieli biorących udział w posiedzeniu komisji. Nie do zaakceptowania w 
demokratycznym państwie prawa są metody i sposoby procedowania niektórych 
parlamentarzystów. To co wyczynia i do czego dopuszczała się Pani Poseł Krystyna 
Sibińska - Przewodnicząca Podkomisji nie mieści się w żadnych kanonach dobrego 
wychowania, nie mówiąc już o przestrzeganiu prawa. 

Pani Marszałek. 
Panie i Panowie posłowie Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. 

My działkowcy ROD „Słoneczne Wzgórze" zebrani z okazji Dnia Działkowca w dniu 
21.09.2013r. wyrażamy swój protest i oburzenie. Takimi zachowaniami i postępowaniami 
nie zamknięcie ust - nam milionowej rzeszy działkowców - nam - walczącym o swoje 
prawa, o swoje działki, o swój Związek. 
Żądamy 

- właściwego i zgodnego z prawem ale także z dobrymi obyczajami procedowania nad 
projektem obywatelskim o ROD 

- odstąpienia od szkodliwych dla działkowców poprawek posłów PO 



- ukrócenia manipulacji stosowanych podczas prac Podkomisji 
- rzetelnej i merytorycznej pracy i debaty nad obywatelskim projektem ustawy 
- zakończenie prac Nadzwyczajnej Podkomisji tak, aby nowy, zgodny z konstytucją i 

oczekiwaniami działkowców projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
mógł być uchwalony do 20 stycznia 2014 roku. Panie i panowie Posłowie - nie 
lekceważcie nas. Dzisiaj Wy macie głos decydujący. Jutro my będziemy wybierać 
Was. 

Podpisy działkowców 
uczestników Dnia Działkowca 

Do wiadomości. 
Krajowa Rada PZD 
Okręgowy Zarząd Sudecki PZD 


