
Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy „ O D R A " w O p o l u 

^ • ł - r o a nPr,i«>- p i . R ó ż y c k i e g o . 
tej. 077/47 43 S45,6641M 942; e-mall: rododrafihwojł; www.rod-odn.webnode.com 

NIP 764-28-29-614, REGON 007015915-12638, 
Nr KRS:0000293886, Sąd Rejonowydla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 3 wpisu PZD w Rejestrze. 

L.dz. /¿A /2013 Opole, dnia 6 kwietnia 2013 r. 

Pan Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów RP 

Szanowny Panie Premierze 
i * 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRA" w Opolu 
liczącego 881 działek, zwracamy się do Pana Premiera w intencji 
wszystkich działkowców zebranych na corocznych Walnych Zebraniach 
ogrodowych i Konferencji Delegatów obradującej w dniu dzisiejszym, 
z prośbą o podjęcie działań i zajęcie jednoznacznego stanowiska 
w kwestii przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego. 

Chociaż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. 
był już wystarczającym szokiem dla działkowców, to o prawdziwy wstrząs 
postarali się jeszcze posłowie partii rządzącej w woli narodu, którzy nie 
mogąc do końca się z nim pogodzić, postanowili przybliżyć go do swoich 
założeń i oczekiwań poprzez zastosowanie w swoim poselskim projekcie 
ustawy jeszcze bardziej restrykcyjnych rozwiązań wymierzonych przeciw 
działkowcom. 

W przygotowanym przez Platformę Obywatelską projekcie ustawy 
0 ogrodach działkowych (już nawet nie rodzinnych) podstawowym 
założeniem jest rozbicie dotychczasowych struktur organizacyjnych 
działkowców i zmuszenie ich do budowania wszystkiego od początku, 
likwidacja PZD wraz z nacjonalizacją jego majątku, a nie ochrona 
nabytych praw działkowców. 

Takich wytycznych do zapisów w projekcie ustawy podobno 
doszukano się w wyroku TK, a przecież nie ma on takiego prawa aby 
nakazać likwidację PZD I jedynie zakwestionował te przepisy prawa, 
które jego zdaniem w sposób nieuzasadniony uprzywilejowały tylko 
jedną organizację. Na domiar złego, część członków zespołu 
parlamentarzystów PO pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego 
z Wrocławia, prezentujących ten projekt - a szczególnie on sam -
wypowiadając się do mediów twierdzi, że założenia do opracowanej 
ustawy są w duchu zapowiedzi Pana Premiera oraz że były 
prezentowane na posiedzeniach klubu PO i nie było do nich zastrzeżeń. 

Wyrażając już wcześniej swoje pełne poparcie dla obywatelskiego 
1 ponadpartyjnego projektu ustawy o ROD, uważamy, że odpowiada on 
naszym oczekiwaniom choćby tylko z tego powodu, że został 
opracowany - w odróżnieniu od pozostałych projektów złożonych 
w Seimie - przez tvch. którym powinien służyć. 

http://www.rod-odn.webnode.com


Deklaracje zdecydowanego poparcia naszego projektu złożyli już 
nie tylko posłowie SLD, PSL, RP i PiS, ale także znaczna część posłów 
Pańskiego ugrupowania, niestety z zastrzeżeniem, że ostateczną 
decyzję i tak podejmą władze kierowanej przez Pana partii. 

Na szczególne uznanie zasługuje postawa Pani Marszałek Sejmu,_ 
Tcfóra odniosła" się pozytywńie"<io projekfu obywatelsEego mówiąc 
między innymi: „Jestem usatysfakcjonowana tym, co przeczytałam 
w uzasadnieniu. Mianowicie, to że projekt uwzględnia wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. Tego nikt nie może zakwestionować. 
Dodając, że w jej ocenie działkowcy mają szansę, by odnieść 
sukces w Sejmie. Stwierdziła ponadto, że doskonale rozumie 
przywiązanie działkowców do ogrodów działkowych zdając sobie 
sprawę, że ogrody działkowe mogą być sensem życia wielu osób. 
Pani Marszałek Ewa Kopacz, podkreśla również - że trzyma kciuki 
za działkowców - a Jej marzeniem Jest ustanawianie prawa, którego 

" chcą ludzie, a nie któremu się sprzeciwiają. Dlatego nąjlepszym 
potwierdzeniem ich woli jest to, że projekt obywatelski zyskał 
poparcie ponad 900 tysięcy osób." 

Zatem w znacznej mierze dalsze losy ustawy, która będzie 
odpowiadała jej adresatom leżą bardziej w Pańskich rękach 
i kierownictwie Pańskiej partii niż w rękach samych posłów. 

Wierzymy, że dla Pana Premiera nie będzie obojętny los tak wielu 
ludzi, dla których ogrody działkowe są jedną z najważniejszych rzeczy 
w życiu, tym bardziej, że również Pan jako przywódca partii rządzącej 
i Premier Rządu, wcześniej zapewniał w mediach, że ogrodnictwo 
działkowe w kraju będzie istniało a działkowcom nie stanie się krzywda, 
i nie muszą się niczego obawiać, dopóki PO jest przy władzy. My ze swej 
strony możemy złożyć deklarację, że o posłach Platformy Obywatelskiej 
będziemy pamiętać w roku wyborów I zrobimy wszystko aby nie 
zapomnieć o Waszym życzliwym stosunku do nas działkowców. 

Dlatego apelujemy do Pana Premiera aby wraz z kierownictwem 
partii i klubu poselskiego pozwolił na swobodne prezentowanie 
stanowisk przez posłów własnej partii - włącznie ze zwolnieniem ich 
z obowiązku przestrzegania dyscypliny partyjnej podczas głosowań 
w Sejmie, co pozwoli pozostawić większą nadzieję, że w życie wejdzie 
taki projekt ustawy, który najbardziej wyraża wolę działkowców: 

Z wyrazami najwyższego szacunku 
w imieniu uczestników Konferencji Delegatów podpisują: 
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