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Szanowny Paniel 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kolejarz w Pile postanowił po raz 
kolejny skierować list w imieniu 130 rodzin użytkujących działki w naszym 
ogrodzie w sprawie postępowania polskich parlamentarzystów członków 
Podkomisji Nadzwyczajnej, którzy wykazują wielka niechęć do ogrodów oraz 
naszego Związku i chcą pozbawić nas naszych działek w naszych ogrodach. 
Wprowadzenie przez posłów PO wchodzących w skład Nadzwyczajnej 
Podkomisji ds. rozpatrzenia projektów ustaw o ogrodach działkowych tak wielu 
zmian w projekcie obywatelskim spowodowały, że nie pod takim składaliśmy 
wraz z najbliższymi swoje podpisy poparcia. 
Z obywatelskiego projektu ustawy stworzono faktycznego potworka i bubel 
legislacyjny jednoznacznie dowodzący, że u posłów PO znajomość Konstytucji 
RP nie jest ich najmocniejszą stroną. 
Zwracamy się wobec tego do Pana z apelem i jednoznacznie wyrażoną prośbą, 
aby korzystając z posiadanych uprawnień doprowadził do odstąpienia posłów 
PO od szkodliwych dla nas działkowców poprawek, które w szczególności 
dotyczą: 
-niezrozumiałych dla nikogo logicznie myślącego zapisów tzw. uwłaszczenia, 
które obejmą wyłącznie wybranych działkowców. Taki zapis już dzisiaj rodzi 
poważne konstytucyjne wątpliwości i może spowodować zablokowanie wejścia 
w życie tak oczekiwanej przeze mnie ustawy., 
-zapisów pozbawiających zarządy stowarzyszeń kontroli nad obrotem 
działkami, co w konsekwencji doprowadzi do unicestwienia spełnienia 
podstawowej funkcji działki mającej na celu wspierania tych najuboższych z nas 
w dostępie do użytkowania tego małego skrawka gruntu. Na tak 



proponowanym zapisie skorzystają wyłącznie ludzi bogaci i wszelkiej maści 
kombinatorzy., 
-przepisów przejściowych, które nakładają nie realne w warunkach ogrodowych 
wymogi obowiązkowego „weryfikowania" naszego członkostwa, wielokrotnego 
nikomu i niczemu niesłużącego zwoływania zebrań, których jedynym skutkiem 
będzie doprowadzenie do chaosu, paraliżu organizacyjnego i wyrzucania w 
przysłowiowe błoto naszych finansowych środków. 
Takie poprawki wniesione do naszego projektu obywatelskiego- projektu 
wiodącego w pracach Nadzwyczajnej Podkomisji poprawki nie służą 
działkowcom a jedynie zagrażają dalszemu istnieniu ogrodów. Takie poprawki 
nie znajdują żadnej akceptacji w naszej działkowej społeczności, bowiem nikt 
nie rozumie powodów ich wprowadzania. 
Prosimy nie zapominać, że za taki stan rzeczy jedynymi odpowiedzialnymi są 
posłowie Platformy Obywatelskiej, której przewodniczy Pan Premierl 
Nie można nie brać pod uwagę faktu, że prawie milion polskich Obywateli 
złożyło bez jakiegokolwiek przymusu swoje podpisy pod obywatelskim 
projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych I 
Apelujemy o uchwalenie nowej ustawy, która będzie zgodna z wolą nas 
działkowców. 
Nasze stanowisko przekazujemy 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 przesyłamy do wiadomości: 
-Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
-Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Z działkowym pozdrowieniem 
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