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Pan Donald Tusk 
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej 
Premier Rządfi^Rzeczypospolitej Polski 
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Okręgowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu prosi 
uprzejmie Pana Przewodniczącego PO zarazem Premiera RP o udzielenie nam 
wyjaśnienia stanowiska jakie zostało przedstawione w założeniach do projektu 
ustawy o ogrodach działkowych opracowanego przez Klub PO i zaprezentowany 
przez Stanisława Huskowskiego , Andrzeja Orzechowskiego na spotkaniu z 
Okręgiem PZD Warmińsko Mazurskim oraz Stefana Niesiołowskiego przekazanego 
Okręgowemu Zarządowi PZD w Zielonej Górze. 
Przekazane dokumenty zakładają ogromne restrykcje co do istnienia ogrodów oraz 
ograniczają prawa polskich działkowców. 
Pytamy czy reprezentowany przez PO tzw . kapitalizm, koniecznie musi pognębić 

Panie Premierze^nie wystarczy rekreacyjnie kopać piłkę razem z kolegami z Rządu 
RP , głosując na Was liczyło polskie społeczeństwo na rozsądne rządzenie krajem i 
ochronę społecznych organizacji działających zgodnie z prawem. 
Założenia Waszego projektu są bulwersujące w szczególności : — 

i 
-próba odebrania bezterminowych praw do działki oraz nacjonalizacja lub 
komunalizacja majątku na działce, będącego dotychczas własnością działkowca, 

-wygaszenie praw do terenów nabytych aktami notarialnymi i narzucenie im umowy 
dzierżawy tylko na 25 lat, 

-ograniczenie powierzchni altan do 20m2 w zabudowie nie trwale związanej z 
gruntem i nakaz rozebranie dotychczasowych altan w ciągu 10 lat ! Zapewne 
ustawodawca Platforma Obywatelska, zakłada czekanie na wymarcie emerytów i 
sprzedaż działek bogatym wyborcom PO ? 
Altany pobudowane ogromnym wysiłkiem, zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym w tym zakresie, nagle mają być przez działkowców rozbierane 
świadczy o nie liczeniu się z polskim społeczeństwem I 

Chcemy zapewnić Pana Przewodniczącego Donalda Tuska jednocześnie Premiera 
RP, że samorządna organizacja działkowców zrzeszona w Polskim Związku 
Działkowców jest dobrowolna i ingerowanie w samorządność gwarantowaną przez 
Konstytucje RP jest przez nas oprotestowana. 
Liczymy, że wpłynie Pan Przewodniczący na zespół PO prowadzony przez Posła 



Stanisława Huskowskiego tak żeby nie niszczyć dorobku pokoleń, działkowców w 
Polsce , których z razem z rodzinami jest kilka milionów . 

Przypominamy Panu Donaldowi Tuskowi Przewodniczącemu PO, że w dniu 5 lutego 
2013 roku został na ręce Pani Marszałek Ewy Kopacz złożony obywatelski projekt 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , który swoimi podpisami poparło blisko 
milion Polek i Polaków. 
Liczymy na Pański rozsądek i nie skrzywdzenie nas działkowców należących do 
mniej zamożnej części społeczeństwa. 
Oczekujemy przynajmniej odpowiedzi na nasz list oraz poparcie obywatelskiego 
projektu o ROD , jak uczyniło w Polsce między innymi wielu Posłów i Prezydentów 
miast, Burmistrzów i Wójtów - składając podpisy na listach poparcia naszego 
projektu. 

z poważaniem 

Członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej reprezentujących 313 Rodzinnych 
Ogrodów działkowych z Okręgu Poznańskiego , zebrani na posiedzeniu Komisji 
dnia 12 marca 2013r: 
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