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Szanowny Panie Premierze! 

Deklaracje wcześniej składane przez prominentnych posłów Platformy Obywatelskiej a 
wśród nich i przez Pana osobiście, że „działkowcom nie stanie się krzywda" nijak mają się do 
realiów dnia dzisiejszego i okazują się mniej warte niż przysłowiowy funt kłaków. 
Zapewnienia o osiągnięciu consensusu w sprawie ostatecznych zapisów w wiodącym 
projekcie ustawy o ogrodach działkowych płynące od posłów PO w trakcie manifestacji 
działkowców w Warszawie okazały się zwykłym blefem, by nie użyć bardziej dosadnego 
określenia. 
W dniu 10 października 2013 roku Marszałek Sejmu Ewa Kopacz przyjmując delegację 
protestujących działkowców powiedziała „Proszę powiedzieć działkowcom, że premier 
dotrzyma danego słowa. Ja osobiście jestem całym sercem z wami i chcę, by doszło między 
nami do porozumienia. (...)Uważam, że komisja powinna dążyć do tego, by projekt, który 
ma stać się prawem satysfakcjonował przede wszystkim działkowców. Jeżeli sprawą 
sporną jest uwłaszczenie, to dajmy sobie czas, by dojść do porozumienia. (...) Ja osobiście 
uważam, że działkowcom nie można zabierać czegoś, co stanowi sens ich życia. W rządzie 
jest wola uchwalenia dobrej ustawy, dlatego myślę, że w kolejnym liście, jaki działkowcy 
złożą na moje ręce, będą zawarte podziękowania, za dobrą ustawę". 
Jestem ciekaw jak się dzisiaj czuje Pan Premier i Pani Marszałek po tym jak posłowie PO 
uporczywie trwają przy wprowadzeniu do ustawy kontrowersyjnego i grożącego 
zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego art. 30 o tzw. uwłaszczeniu. 
Żaden działkowiec ani nasz Polski Związek Działkowców nie jest przeciwny uwłaszczeniu, ale 
nie w takiej formie jak chcą do tego doprowadzić posłowie Pana partii nie licząc się zupełnie 
z konsekwencjami, jakie pociągnie za sobą taki zapis! 
Uwłaszczenie winno dotyczyć wszystkich a nie wybranych działkowców, bowiem PO chce 
podzielić nas na lepszych i gorszych! 
Proszę przyjąć do wiadomości, że całe zło wynikające z tego pseudo uwłaszczenia PO i Pan 
osobiście bierzecie na siebie i poniesiecie wszelkie konsekwencje! 
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Dzisiaj do uchwalenia nowej ustawy pozostało bardzo mało czasu i jedynym logicznym 
działaniem jest wycofanie się z tego art.30 i ujęcie tej problematyki w osobnej ustawie. 
Czy tak ma wyglądać dotrzymywanie słowa? 
Czy posłowie Platformy Obywatelskiej naprawdę nie chcą lub co gorsza nie potrafią 
zrozumieć, że: 
- obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uwzględnia wszystkie 
zastrzeżenia wobec ustawy o ROD zgłoszone przez Trybunał Konstytucyjny, 
- zawarto w nim prawa nabyte działkowców zapisane w poprzedniej oraz co istotne 
przeniesiono wszystkie zapisy korzystne dla nas działkowców a niezakwestionowane przez 
Trybunał, 
- zapisane w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące funkcjonowania, organizacji i 
zakładania ogrodów są bezspornie zgodne z Konstytucją RP spełniając wymogi 
demokratycznego państwa, podkreślając wolność zrzeszania się obywateli., 
- projekt skupia się na właściwym zabezpieczeniu praw użytkowników określając sytuację 
prawną wszystkich działkowców bez względu na ich przynależność do stowarzyszenia czy też 
nie. Wprowadza także pluralizm w prowadzeniu ogrodów działkowych oraz zrównuje pozycje 
prawne każdego z podmiotu prowadzącego taką działalność., 
- nie takiego pseudo uwłaszczenia oczekują polscy działkowcy. 
Posłowie PO najwidoczniej zapomnieli, że Polski Związek Działkowców to nie tylko nasze 
bezpieczeństwo, ale przede wszystkim nasza siła. 
Zastanawiam się gdzie podziały się Pana przyrzeczenia składane nam działkowcom? 
Po ostatnich wypowiedziach posłów PO dotyczących nowej ustawy o ogrodach działkowych 
już nie wierzę w żadne zapewnienia, bowiem Wasze słowa są jak wata cukrowa - słodkie, 
rozdmuchane i zupełnie bezwartościowe. 
Niniejszy list drogą elektroniczną przesyłam także do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Pierwszego Obywatela w Państwie z prośbą o 
aktywne zaangażowanie się i wsparcie swoim niekwestionowanym autorytetem uchwalenia 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wspartego podpisami 
ponad 924 tysięcy Obywateli, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, aby przypomniała posłom, że słów nie rzuca się na wiatr, 
bowiem w pamięci polskich działkowców, suwerenów wybieralnych władz publicznych one 
nadal są, 
- Wicemarszałków Sejmu RP Wandy Nowickiej, Eugeniusza Grzeszczaka, Cezarego 
Grabarczyka, Marka Kuchcińskiego i Jerzego Wenderlicha, 
- wszystkich Klubów Parlamentarnych, Poselskich i Kół istniejących w Sejmie RP 
oraz przekazuję do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego, 
- Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. 
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