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Premier Rządu RP
Przewodnicząc Platformy Obywatelskiej
Pan D o n a l d T u s k
Warszawa

Szanowny Panie Premierze !
To co ostatnio budzi największe zainteresowanie działkowców jak i wszystkich
organów samorządowych w Polskim Związku Działkowców to oczywiście
toczące się w Sejmie prace nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach
działkowych. Obecnie Internet pozwala wszystkim do bieżącego śledzenia
obrad powołanej Nadzwyczajnej Podkomisji do prac nad nową ustawą o
ogrodach działkowych. Jest również możliwość zapoznania się ze stenogramami
komisji jak i podkomisji z odbytych posiedzeń. Z tej możliwości korzystali
członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZ w Elblągu. Niestety refleksje i
oceny prac nad ustawą są bardzo negatywne.
Skład podkomisji liczył 15 posłów, z tego 7 posłów z PO plus poseł z SP
zawarli koalicję co pozwoliło na stosowanie przysłowiowej maszyny do
głosowania. Nie liczono się z opiniami ekspertów co do braku w wielu
przypadkach wprowadzanych zmian zgodności z obowiązującym prawem.
Wyraźny był brak poszanowania zasad demokracji i arogancja wobec członków
opozycji. Ogółem wprowadzono kilkadziesiąt zmian do przedłożonego projektu
obywatelskiego ustawy o ogrodach działkowych. Przecież to wolą Sejmu
określono go jako podstawę do prac nad nową ustawą. Jednak nie ilość lecz
jakość wprowadzonych zmian powoduje nasz zdecydowany sprzeciw. Obecnie
skierowany do dalszego procesowania projekt ustawy w swej treści jest
najbardziej zbliżony do uprzednio składanej propozycji autorstwa platformy
Obywatelskiej. Przypominamy, że powszechnie został on bardzo negatywnie
oceniony.
W trakcie połączonych posiedzenia połączonych Komisji Sejmowych
wystarczyło zaledwie 15 minut aby odesłać do podkomisji wypracowany projekt
ustawy do dalszych prac. Brak jest wiary w możliwości wypracowania w
podkomisji poprawionego projektu ustawy. Członkowie podkomisji , posłowie

PO i SP dali w swojej dotychczasowej pracy przykład ,że nie są zainteresowani
nawet w najmniejszym stopniu wypracowaniem treści ustawy zbliżonej do
przedłożonego projektu obywatelskiego pod którym podpisało się prawie milion
obywateli. Trudno uwierzyć, że teraz podkomisja w sposób należyty zmieni te
wszystkie negatywne zapisy, które do projektu wprowadzili sami posłowie
Platformy. Obecnie czas nie jest sprzymierzeńcem działkowców. Wielu
obserwatorów jest zdania, że PO nie jest zainteresowana aby do stycznia
przyszłego roku uchwalono nową ustawę o ogrodach działkowych co
automatycznie spowoduje likwidację ogrodnictwa działkowego w naszym kraju
S z a n o w n y Panie Premierze !

Zaledwie kilka miesięcy temu jako Premier Rządu RP a jednocześnie
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wypowiadał się Pan publicznie , że w
pracach Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej projektem wiodącym będzie
obywatelski projekt ustawy. W swoim liście skierowanym do działkowców w
czerwcu bieżącego roku, obiecał Pan „że krzywda działkowcom się nie stanie".
Mamy więc prawo oczekiwać wypełnienia składanych deklaracji.
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