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„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 woła uchwalenia dobrej 
ustawy, dlatego myślę, że w kolejnym liście, jaki działkowcy złożą na moje ręce, będą zawarte 
podziękowania, za dobrą ustawę". Zacytowałem słowa jakie Pani wypowiedziała na 
spotkaniu z działkowcami. Zapewniła Pani przedstawicieli działkowców, że premier 
dotrzyma słowa danego milionowi obywateli. Dlaczego takiej woli i dążenia do uchwalenia 
ustawy nie ma wśród posłów członków Komisji - polityków PO. Zapewniają, że zdążą ale w 
swym działaniu nie są wiarygodni. Przecież upór jakim się charakteryzują przy art. 30 
dotyczącym tzw. uwłaszczenia doprowadzi do masowej likwidacji ROD. Termin nie będzie 
dotrzymany, ustawy nie będzie. W oparciu o jakie prawo będą istniały ogrody? Taką 
rzeczywistość szykują działkowcom posłowie Pani partii. Jeżeli uwłaszczenie to wszystkich 
działkowców bez wyjątku, bez dzielenia nas na gorszych i lepszych. Osobiście uważam, że 
uszczęśliwianie nas na siłę czymś co zostanie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego nie 
powinno być autorstwem ustawodawcy. Wasz obowiązek stanowić i dbać o dobre prawo. 
Wasze decyzje to budowa lepszego jutra dla całego społeczeństwa polskiego. 

Pani Marszałek 

Sądzę, że na posiedzeniu plenarnym wpłynie Pani na posłów Platformy Obywatelskiej aby 
przemyśleli swój stosunek do działkowców. Wierzę, że przemówi Pani Marszałek im do 
rozsądku. Tak nie wiele trzeba aby zaopiekować się tysiącami takich jak ja działkowców, 
jeszcze wierzących w istnienie państwa prawa, zwykłych obywateli. Odrzucenie wszelkich 
działań zmierzających do likwidacji ogrodów działkowych i pozbawieniu nas użytkowania 
działek to Pani, Pani Marszałek powinność. Chciałbym w następnym liście szczerze 
podziękować Pani za dobrą ustawę, uchwaloną przed zbliżającym się terminem zaprzestania 
obowiązywania dotychczasowej ustawy o ROD. 

Pozdrawiam i życzę rozsądnych decyzji. 

Z wyrazami szacunku 
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