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Z niepokojem obserwujemy przebieg prac w Sejmie nad ustawą o ogrodach 
działkowych. 
Pan Premier na spotkaniu z działkowcami zapewnił że osobiście zaangażował 
się w prace nad ustawą działkową i przypilnuje aby zmiany były wprowadzone 
tylko tam, gdzie jest to konieczne, wymagane przez werdykt Trybunału . Aby 
ustawa była zgodna z Konstytucją. 
Pan Premier gwarantował działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów 
działkowych. 
Jak ta deklaracja ma się do rzeczywistości tj. do prac nad projektem ustawy o 
ogrodach działkowych. 
Polski Związek Działkowców jest jedną z największych organizacji 
pozarządowych w Polsce i Europie.Jfcst to organizacja w pełni demokratyczna, 
pracująca zgodnie zobowiązującym prawem, posiadająca duże osiągnięcia i 
tradycje. W naszym mieście mamy ogrody działkowe które istnieją od 1925r a 
więc nie jest to wymysł „PRL-u" jak to niektórzy przeciwnicy ogrodów 
działkowych twierdzą. 
Dlaczego wi^c obecne działania członków Platformy Obywatelskiej w 
Podkomisj i Nadzwyczajnej na czele z Panią Poseł Krystyną Sibińską zmierzaj a 
do zahamowania prac nad ustawą działkową? Dlaczego chcecie zlikwidować 
Polski Związek Działkowców , który został powołany i działa zgodnie z prawem 
obowiązującym w naszym kraju? Dlaczego kilka osób z Podkomisji Sejmowej 
lekceważy opinię 1 min działkowców? 
Uważamy że celowo są wnoszone poprawki do projektu ustawy niezgodne z 
Konstytucja aby przedłużyć proces legislacyjny. 
Panie Premierze t 
Jak to się ma do obietnic złożonych przez Pana Premiera działkowcom, źe 
osobiście zaangażował się Pan w pracach nad nowa ustawą działkowa? 
Fitwimy Pana Premiera aby ¿godnie z obietnicą zainteresował się Pan jak 
przebiega praca nad ustawą o ogrodach działkowych i zmobilizował posłów 
Platformy Obywatelskiej do szybszej pracy w tym zakresie i wycofanie 
wniesionych poprawek niezgodnych z Konstytucją. 
Aby przywrócić pierwotne zapisy obywatelskiego projektu ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który jest akceptowany p»v.ez działkowcó w 
i ich rodziny. 



Uważamy że Premier jako człowiek Honoru dotrzyma złożonej obietnicy i 
wpłynie na Posłów Platformy Obywatelskiej, aby wycofali swoje poprawki 
wniesione do projektu ustawy które sprzeczne z wolą działkowców i duchem 
ponad stuletniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce . 
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