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Sulechów,2.10.2013r. 

Pan Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów RP 

Szanowny Panie Premierze! 
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Na wstępie chyba należy zadać sobie pytanie: O co chodzi Posłom Platformy Obywatelskiej. 

Kilkakrotne obrady Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej nad projektem obywatelskim ustawy o 
ROD, który miał być wiodącym według zapewnień Pana Panie Premierze i wielu innych 
przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, nie potwierdziły tego. Można by wysnuć wniosek, że 
projekt wyraźnie przeszkadzał Posłom Platformy Obywatelskiej, bo przecież musieli się tyle 
napracować, aby całkowicie go zniweczyć i udowodnić że tylko oni są zdolni do opracowania 
jedynie słusznej ustawy, ale czy słusznej dla działkowców i idei ogrodnictwa w Polsce? 
Można chyba odpowiedzieć sobie na to pytanie bez wgłębiania się w treści wnoszonych poprawek 
przez Posłów PO. Jak można opracować dobrą ustawę kiedy nie słucha się biorących w obradach 
przedstawicieli działkowców, a poprawki wnoszone przez przez Posłów PO przyjmowane są 
w głosowaniu jak w automacie. To co oglądaliśmy to był spektakl p.t. „Demokratyczne obrady nad 
obywatelskim projektem", którego wstydziłby się każdy teatr w Polsce. 

Panie Premierze! 
Na temat proponowanego uwłaszczenia padło tyle krytycznych uwag, nie tylko od działkowców, 
ale również od osób którym przepisy prawa nie są obce. Z tych głosów wynika jasno że 
proponowane rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją , dzieli działkowców na tych co mogą 
uzyskać prawo udziału w użytkowaniu wieczystym lub prawie własności i tych którzy takiego 
prawa nie mają. Jako działkowcy nie chcemy podziału wśród naszej społeczności działkowców. 
Niech wreszcie Posłowie posłuchają naszych przedstawicieli, którzy jasno precyzują zagrożenia dla 
funkcjonowania ogrodów jakie wynikają z proponowanego zapisu. 

Kolejnym problemem z którym nie chcemy się zgodzić, to dopuszczenie do swobodnego obrotu 
działkami. Oziałki.nie mogą stanowić towaru , ponieważ stwarza to możliwość wykupu działek 
przez majęjne osoby , zerując na osobach biedniejszych. Jest to niezgodne z dotychczas 
funkcjonującą tdeą ogrodnictwa działkowego i może to doprowadzić do jego upadku, a tym samym 
rozbicia ogrodów , 

Panie Premierze,;bhcęrh| ' jeszcze zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, a szczególnie 
propozycję konieczności składania przez działkowców oświadczeń woli potwierdzających 
członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym, co ingeruje w wolność ich zrzeszania się. Zmusza to 
również zarządy ogrodów da trudnej pracy dotarcia do wszystkich działkowców w trudnym okresie 
i krótkim czaisie. Również proponowane zapisy dotyczące organizacji zebrań i ich prawomocności 
budzą powa?he zastrzeżenia j, ą szczególnie duże koszty powiadomień, a może dwu i trzykrotnych, 
w sytuacji kiedy nie ma ustalonych opłat na rzecz ogrodu, a tym samym brak środków 
finansowych. ; i 11 ;i.'i! 
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Zwracamy się do Pana z apelem o zainteresowanie się proponowanymi przez Podkomisję 
rozwiązaniami, i przekonanie Posłów PO o konieczności wysłuchania naszych przedstawicieli, 
którzy posiadają bogatą wiedzę o realiach funkcjonowania ogrodów i powinni być autorytetem w 
pracach nad ustawą. i 
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