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Szanowna Pani Marszałek, 

Członkowie Zarządu oraz komisji statutowych z ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w 
Poznaniu obradujący na posiedzeniu w dniu 26 września 2013r. piszemy do Pani Marszałek w 
imieniu 640 rodzin działkowych użytkujących działki w naszym ogrodzie. Z oburzeniem 
odbieramy sposób prowadzenia i manipulacje pracami Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej, 
jakich dopuszczała się przewodnicząca Podkomisji poseł Krystyna Sibińska. Debatując nad 
nową ustawą o ogrodach działkowych prosimy o korzystanie z okazji, aby tworzyć nowe 
prawo, które łączy a nie dzieli społeczeństwo. Nie można tworzyć prawa widząc tylko 44 
tysiące hektarów i zyski jakie można z tych hektarów osiągnąć. 

Czas biegnie nieubłaganie, a efekty jak na razie mało wyraziste. Dyskusje podczas prac 
Podkomisji ujawniają żenującą wiedzę u niektórych Posłów na temat funkcjonowania 
ogrodów działkowych, a nawet na temat tego, co mają uchwalić. Istnieją uzasadnione obawy, 
że przyjęty przez Podkomisję projekt ustawy zawiera wady konstytucyjne. Byłoby 
nieszczęściem, gdyby nowe prawo na które tak czekamy było nadal niezgodne z ustawą 
zasadniczą. My też, jako użytkownicy działek w stolicy Wielkopolski - Poznaniu 
chcielibyśmy uzyskać mocne prawo do terenu na którym mamy działki. Użytkowania 
wieczystego nie mamy i nie przekonuje nas poseł Łapiński twierdzący, że ogrody wielkich 
miast, które przez lata nie mogły w pełni uregulować swój stan prawny nagle dostąpią 
przekazania przez miasta stowarzyszeniu ogrodowemu terenu w użytkowanie wieczyste. To 
ma być „kiełbasa wyborcza" czy może przysłowiowe „gruszki na wierzbie"? 

Pani Marszałek ! 

Apelujemy do Pani o bezpośrednie zainteresowanie się pracami nad ustawą o ogrodach 
działkowych. Mamy już dość ciągłej walki o przetrwanie Ogrodów. Zarząd ROD im 2 Armii 
Wojska Polskiego w Poznaniu z dużą uwagą śledzi przebieg prac Podkomisji Sejmowej oraz 
głosowań sejmowych i z przykrością stwierdza, że nie wszyscy posłowie, bardzo się 
przykładają dla właściwego uregulowania zapisów ustawy zgodnie z projektem 
obywatelskim. Przykładem są obrady Podkomisji z dnia 24.09.2013r. gdzie jedna z członkiń 
Podkomisji z PO Pani Poseł K. Matusik - Lipiec pracowała jak maszynka, ale tylko przy 
głosowaniu, a w międzyczasie interesowało ja przede wszystkim oglądanie stron 
internetowych i to wcale nie Sejmu RP. Nie usłyszeliśmy tez jej głosu w debacie nad 
projektem ustawy... Z przykrością wyciągamy wniosek, że posłowie Platformy Obywatelskiej 
po raz kolejny pokazują, że ich celem nie jest z pewnością uchwalenie dobrego prawa dla 
działkowców. Zamiast słuchać przedstawicieli działkowców dla których tworzą prawo, 
odrzucają większość racjonalnych poprawek KIU i forsują swoje nieżyciowe rozwiązania. 
Niech nie spełni się czarny scenariusz i obawa, że w wyniku uporczywego trzymania się 
swoich pomysłów powstanie sytuacja, że 21.01.2014 r. ustawa nie wejdzie w życie. Ale 
wtedy odpowiedzialność za ten stan spadnie na Posłów Sejmu RP, a działkowcy z pewnością 
odwdzięczą się za utracone prawa do użytkowania przy urnach wyborczych. 


