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Panie Premierze, 
Posłowie Platformy Obywatelskiej zablokowali obywatelski projekt ustawy o ogrodach 
działkowych i nie nadają jemu żadnego biegu. My działkowcy nie godzimy się aby do 
naszego projektu ustawy Platforma Obywatelska wpisywała artykuł o pseudo 
uwłaszczeniu nas. Co to za prawo do udziału w prawach? Ono nic nam nie daje a tylko 
przysporzy obowiązek płacenia podatków. A ponadto jest ono zaproszeniem do spekulacji 
przez deweloperów lub ich figurantów, co jest oczywistym zagrożeniem dla 
funkcjonowania i zarządzania ogrodami. Platformie Obywatelskiej o to właśnie chodzi, a 
nie o dobre prawo dla nas. 
Jeżeli Platforma Obywatelska ma dobre intencje , to dlaczego nie przyjmuje naszej 
propozycji uwłaszczenia nas wszystkich do konkretnie użytkowanych przez działek. 
Każdy z nas wie, że ten podarunek Platformy Obywatelskiej w postaci uwłaszczenia 
udziałami, to zwykły chwyt marketingowy tej partii. Platforma Obywatelska wie dobrze, że 
uwłaszczenie udziałami w prawach jest prostą drogą do wyrwania ziemi, którą zajmują 
rodzinne ogrody działkowe i do zniszczenia Polskiego Związku Działkowców,aby już nie 
było siły, która skutecznie przeciwstawia się takim zamiarom. My wiemy jaką wartość mają 
grunty w miastach i wiemy, że likwidacja ogrodów działkowych to jedyna droga do ich 
przejęcia i sprzedaży przez właścicieli. 

Panie Premierze, posłowie Platformy Obywatelskiej twierdzą, że to Pan chce 
nas „uwłaszczyć" tymi udziałami i dlatego projekt ustawy utknął w miejscu. Skąd Panu 
przyszedł taki pomysł do głowy? My nie domagaliśmy się tego uwłaszczenia, ani Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. nie wskazywał, że ustawodawca w nowej 
ustawie ma nas uwłaszczyć. 

Panie Premierze, niech Pan zrezygnuje z takiego prezentu dla nas, bo 
924 000 obywateli, którzy swoimi podpisami poparli obywatelski projekt ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wszyscy sympatycy działkowców w Polsce, 
w tym partie polityczne, doskonale wiedzą, że to bardzo zły gest z Pana strony. Niech 
Pan zrezygnuje z wojny z działkowcami i odblokuje projekt obywatelski, bo czasu jest już 
bardzo mało na uchwalenie ustawy dla działkowców. Pański pomysł, to czas stracony na 
naszą niekorzyść. Czy chce Pan zostać POgromcą ogrodów i działkowców? 
Trudno mi w to uwierzyć, ale dotychczasowy scenariusz działań posłów Platformy 
Obywatelskiej wyraźnie precyzuje cel - nie uchwalić ustawy w takim terminie, aby weszła 
ona w życie z dniem 21 stycznia 2014 r. Wówczas prawdziwe zamiary tej partii wobec 
gruntów ogrodów działkowych same się zrealizują. Tym sposobem Platforma Obywatelska 
chce również się uwolnić od odpowiedzialności za zniszczenie ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. Jadnak My działkowcy, nasze dzieci i rodziny będziemy długo pamiętali krzywdę 
jaką nam wyrządziła rządząca w państwie partia. 

List swój przekazuję do wiadomości Krajowej Rady PZD oraz do Okręgowego 
Zarządu PZD z/s w Szczawnie Zdroju. 
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