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Prezes Rady Ministrów RP 

Szanowny Panie Premierze! 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 
w Elblągu obradujący na swoim posiedzeniu w dniu 7 listopada 2013 po 
wysłuchaniu informacji o przebiegu prac nad obywatelskim projektem ustawy o 
ogrodach działkowych są zaniepokojeni postępem tych prac. 
W związku z powyższym zwracamy się po raz wtóry, aby raczył Pan Premier 
wysłuchać postulatów działkowców naszego okręgu i wziął pod rozwagę, że 
ponad 15000 podpisów działkowców i sympatyków PZD wyraziło swoją wolę 
składając podpis pod obywatelskim projektem o ogrodach działkowych i żeby 
był uchwalony w takiej formie jaki podano w pierwotnych założeniach. 
Nie możemy się zgodzić i przyjąć wprowadzenia § 30 dotyczącego 
uwłaszczenia działkowców. Jeżeli to uwłaszczenie jest konieczne to niech będą 
uwłaszczenie wszyscy działkowcy bez wyjątków. Tymczasem wprowadzenie 
przez posłów Platformy Obywatelskiej brzmienia artykułu 30 oraz zmiany jego 
treści jest nie do przyjęcia przez użytkowników działek i Związek. Artykuł ten 
burzy całą ustawę i przyczynia się do tego, że opóźnia prace nad uchwaleniem 
tak ważnej i oczekiwanej przez działkowców ustawy. 
Artykuł ten jest niekonstytucyjny i może spowodować zniweczenie całej 
ustawy. Dalsze przeciąganie prac parlamentarnych nad tym projektem jest 
niedopuszczalny i może spowodować ustawa nie wejdzie w życie do dnia 21 
stycznia 2014 r. 
Działkowcy z naszego okręgu jak również z całej Polski manifestowali pod 
Sejmem RP i Urzędem Rady Ministrów w obronie ustawy wyrażając w ten 
sposób ogromne poparcie dla ruchu związkowego w Polsce jak również w 
obronie swoich praw, które zamieszczone zostały w obywatelskim projekcie 
ustawy o ogrodach działkowych. 



Szanowny Panie Premierze! 

Opór ze strony Platformy Obywatelskiej dla rzeszy działkowców w całym kraju 
jest niezrozumiały. Dlatego też zwracamy się do Pana Premiera zrgorącą prośbą 
o zmianę zajętego stanowiska w sprawie poprawek do projektu tj. uwłaszczenia 
gdyż kwestia uwłaszczenia może okazać się bardzo groźna dla całej inicjatywy 
obywatelskiej. Nie zgadzamy się aby Pan Premier Rządu występował przeciwko 
obywatelom własnego kraju którymi są działkowcy. 

Prosimy o uszanowanie woli około miliona rodzin działkowych i umożliwienie 
wejścia w życie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. 
Wierzymy, że złożone przez Pana Premiera obietnice są realne i w takim 
przypadku do zagadnienia uwłaszczenia należy przystąpić oddzielnie. 

Szanowny Panie Premierze! 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu jak również 
działkowcy naszego okręgu wierzą w Pana rozsądek i rozwagę oraz szacunek do 
obywateli naszego kraju i postąpi Pan zgodnie z wolą miliona rodzin 
działkowych i obywatelski projekt zostanie uchwalony w terminie. 

Z poważaniem 

W imieniu Prezydium OZ PZD w Elblągu 

Do wiadomości otrzymują: 
1. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, 
2. Krajowa Rada PZD. 

Boię&a'w Mikołajczyk 


