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Panie Premierze 
Ja jako członek Polskiego Związku Działkowców »zwracam się do Pana Premiera o 
natychmiastową reakcję i podjędedzialait przez posłów Platformy Obywatelskiej -
członków nadzwyczajnej podkomisji sejmowej ds. projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych .dialogu w kręgu podkomisji ,w celu przyjęcia rozwiązań 
prawnych wzorowanych na obywatelskim projekcie ustawy o ogrodnictwie działkowym» 
Brak postępu i faworyzowanie rozwiązań prawnych krzywdzących działkowców oraz 
okazywanie niechęci wobec Polskiego Związku Działkowców odbiera nam również chęć i 
zapał do pracy, a niepewność jutra powoduje »że ogrody działkowe nie rozwijają się lecz 
zaczynają podupadać. 
Pytam więc Pana Premiera,czy celem posłów -Pana kolegów z PO -członków 
podkomisji jest likwidacja ogrodów działkowych w Polsce? 
Opracowany przez działkowców -obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych »jest wynegocjowanym doskonałym kompromisem kończącym wieloletni 
zamęt wokół Polskiego Związku Działkowców oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
Panie Premierze 
Na spotkaniu z działkowcami Warszawy które oglądałem w telewizji zadeklarował i 
obiecał Pan »że działkowców nie skrzywdzi »źe Platforma Obywatelska poprze 
obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Niestety jest inaczej ,że byty to Pana puste słowa. 
To posłowie Platformy Obywatelskiej -członkowie nadzwyczajnej podkomisji sejmowej 
do opracowania projektu ustawy o ROD sprawiają ,że popierany przez ponad milion 
rodzin działkowych w Polsce »obywatelski projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym 
nie uzyskuje przez nas tak oczekiwanej rekomendacji 
A opracowywany obecnie w podkomisji projekt» jest dla nas i dla ogrodów działkowych 
szkodliwy. 
Panie Premierze 
Czyżby Pańskie słowa i zapewnienia były puste i nic nie znaczyły, a okazały się 
kłamstwem? 
Czy ten obecnie opracowywany w podkomisji sejmowej przez Pańskich kolegów z PO 
projekt ustawy jest tyin oczekiwanym przez środowisko działkowe?Napewno nie. 
Czy zapisy tego projektu są Zbieżne z Fańskimi słowami,zapewnicniami i deklaracjami? 
Otóż- nie są! 
Panie Premierze . p 
Niech Pan wywiążą ssę z wypowiedzianych pubticznte stów i zapewnień. 
Niech Pan udowodni »że Pana zapewnienia jakie dał Pan publicznie na spotkaniu z 
działkowcami w Warszawie to nie puste słowa i ni© kłamstwo z Pana strony. 
Z poszanowaniem 


