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W a r s z a w a 

Szanowny Panie Premierze 

Po obejrzeniu i wysłuchaniuprzebiegu obrad Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej 
rozpatrującej poprawki do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu 
24 i 25 września br. wyrażam swoje niezadowolenie na sposób ich prowadzenia przez jej 
przewodniczącą panią Krystynę Sibińską. 
Pani Krystyna Sibińską nie zapewniła w pracach podkomisji eksperta konstytucjonalisty oraz 
nie dopuszczała do dyskusji przedstawicieli strony społecznej, znających problematykę 
ogrodnictwa działkowego w Polsce na pewno lepiej niż posłowie PO i SP uczestniczący w tej 
komisji To lekceważenie blisko miliona obywateli składających podpisy poparcia dla 
obywatelskiego projektu ustawy. 
Uważam, że zaproponowane zmiany przez posłów PO i SP są niezgodne z Konstytucją RP, 
Moje obawy dotyczą zapisów „uwłaszczenia", które dzielą działkowców na lepszych 
i gorszych, z którego skorzystać będą mogły tylko ogrody posiadające prawo do grunta 
w formie wieczystego użytkowania. 

Jestem za uwłaszczaniem do którego wszyscy działkowcy będą mieli równe prawa. 
Przeciwny jestem zapisom ograniczającym stowarzyszeniom ogrodowym możliwość 

weryfikacji osób nabywających działki, co doprowadzić może do swobodnego obrotu 
działkami i zmiany ich przeznaczenia. 

Również przepisy przejściowe nakładające weryfikację członkostwa przynależności do 
stowarzyszenia oraz wielokrotne zwoływanie zebrań w określonym czasie stają się trudne do 
zrealizowania. 

Przyjęte poprawki w wykonaniu posłów PO i SP wniesione do projektu obywatelskiego 
0 ogrodach działkowych prowadzą do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce i mogą 
spowodować, że nowa ustawa nie zostanie uchwalona w terminie określonym przez Trybunał 
Konstytucyjny. 

Panie Premierze 
W liście z dnia 18 czerwca 2013 toku pisze Pan do działkowców: 

„Zamierzam przypilnować, aby zmiany były tylko tam, gdzie są niezbędnie wymagane przez 
werdykt Trybunału Konstytucyjnego." 
Proszę więc Pana Premiera o przejście od zamiaru do realizacji deklaracji danej działkowcom 
1 użycia swojego autorytetu w celu przywrócenia rozwiązań zawartych w obywatelskim 
projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
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