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Szanowny Panie Premierze. 

Od kilku miesięcy trwa chocholi taniec Pana i parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej 
z przedstawicielami działkowców - Członkami Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, a 
kanwą jego jest obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Raz Pan 
obiecuje na spotkaniach z działkowcami, że działkowcom nikt nie wyrządzi krzywdy, że 
projekt obywatelski będzie wiodącym w pracach Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej, 
innym razem np. Pan Poseł Rafał Grupiński - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO 
/ pod Sejmem w czasie manifestacji w dniu 10.10.br / mówi , że „ warto mieć w nas (czytaj 
posłach PO) sojuszników, a nie przeciwników, bo mamy najwięcej głosów" i co z tych 
faktów konkretnego wynika? Ano nic! Nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
jak nie było, tak nie ma. Czas nieubłaganie mija. Do 21 stycznia 2014r pozostało 
kilkadziesiąt dni. Z jednej strony to bardzo mało, ale dla sprawnie działającego parlamentu, 
dla kompetentnych posłanek i posłów, dla przedstawicieli narodu , którym na sercu leżą 
sprawy obywateli - to bardzo dużo. Ale aby to stało się faktem, to musi być polityczna 
wola, a nie jak dotychczas mamienie obietnicami - m. in. pseudo uwłaszczeniem, wbrew 
woli tych, do których są one adresowane i uporczywe, jakby w amoku - trwanie w 
zachowaniu art. 30 (uwłaszczenia) w wersji proponowanej przez posłów PO. Takie 
zachowania są niezrozumiałe i nie do zaakceptowania. Przecież doskonale Pan wie jak i 
pozostali posłowie PO, że utrzymanie tego zapisu spowoduje konieczność radykalnej 
zmiany treści około 30 artykułów, a na to niestety- nie ma już czasu! 

Panie Premierze. 
Nie przeciągajcie struny. Nie grajcie na uczuciach działkowców. Takie postępowanie 
uważam ja, jak i ponad milionowa rzesza działkowców oraz kilku milionowa część 
społeczeństwa popierająca działkowców - jako działanie na szkodę ruchu związkowego, 
działkowców i polskich Obywateli. Uważamy to, jako preludium do likwidacji ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Jako obywatel naszego kraju, legitymizujący się czterdziesto sześcio letnim stażem 
zawodowym i wieloletnim stażem w działalności społecznej wzywam Pana do podjęcia 
konkretnych , jednoznacznych decyzji, uwzględniających sugestie działkowców zawartych 
m.in. w Liście uczestników Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców i wyłączenie 
uwłaszczenia z zapisów projektu ustawy. 



Zdecydowanie opowiadam się za stanowiskiem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, by 
sprawę uwłaszczenia z uwagi na jej złożoność rozstrzygnąć w innym akcie prawnym. 
Niech fanatyczny upór parlamentarzystów PO, nie przekreśli ponad stuletnią tradycję 
istnienia ogrodów działkowych w Polsce. Żebyśmy nie musieli przywoływać przysłowie 
„ Mądry Polak po szkodzie". 

Panie Premierze! 
Wzywam Pana jako „ Męża stanu" odpowiedzialnego za losy swojego narodu i kraju -
o szybką, skuteczną i odpowiedzialną interwencję w przedmiotowej sprawie. Aby nowa 

ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych została przyjęta w terminie, a zapisane w niej 
rozwiązania nie były sprzeczne z Konstytucją RP i nie budziły niczyich wątpliwości. 
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