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P o lskiego Zwiqzku Dzialkowc|w

Prezes Rady Ministr6w

Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze,

Jako dziatkowiec w imieniu wtasnym, a jako Prezes Polskiego Zwiqzku
Dziatkowc6w w imieniu rnri l iona polskich rodzin korzystajqcych z dzialek w ROD,
chciatbym podziqkowalza deklaracje, kt6re zloiyl  Pan w l i5cie skierowanym do
naszej spoteczno5ci.  Dajq nam one nadziejq, 2e niedtugo, zamiast walki  o
przetrwanie ogrod6w, bqdziemy mogli  skupi i  siq na korzystaniu z ich urok6w.

Dla dziatkowc6w i ich Zwiqzku priorytetem jest dalsze istnienie i  rozw6j
ogrod6w dziatkowych tak, jak ma to miejsce w innych krajach Uni i  Europejskiej .
Gwarantem tego jest z pewno5ciq projekt obywatelski,  kt6ry poparto bl isko
mi l ion obywate l i .  Jezel i  pnojekt  ten s tan ie  s iq  prawem, to  ce l jak i  postawi l i  sob ie
dzialkowcy i Zwiqzek zostanie osiqgniqty.

Walka, ktorq obecnie toczymy, nie jest tatwa. Na naszej drodze staje
bowiem wiele os6b, kt6r 'ym zale2y na zl ikwidowaniu ogrod6w. Dlatego wysoko
cenimy sobie deklaracjq ;r to2onq przez Pana Premiera, 2e dziatkowcy otrzymajE
ustawq, kt6ra zagwarantuje im bezpieczef stwo i  trwatoS6 ogrod6w
dziatkowych, a zmiany w projekcie zostanE wprowadzone tylko tam, gdzie sq
niezbqdne.

Polski Zwiqzek Dziatkowc6w ze swej strony deklaruje pelnq wsp6lpracq z
Panem Premierem, Rzqdem i Sejmem. Zwtaszcza 2e PZD posiada dtugoletnie
doiwiadczenie i  petnq wiedzq na temat funkcjonowania ogrod6w. Znane sE mu
tak2e doskonale potrzeby i  oczekiwania dziatkowc6w.

Panie Premierze,

Polski Zwiqzek Dziatkowc6w jest jednq z najwiqkszych organizacj i
pozarzqdowych w Polsce i  Europie. Posiada najwiqkszy wolontariat -  w jego
szeregach spotecznie pracuje 100 tysiqcy dziatkowc6w.
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Jest to organizacja demokratyczna, niezale2na, funkcjonujqca zgodnie z
obowiqzujEcym prawem, posiadajqca bogate osiqgniqcia i  t radycje, ponadto
otwarta na wyzwania wsp6lczesnej rzeczywisto5ci, dotyczqce rozwoju
spoteczedstwa, kraju i  miast.  Jest to r6wnie2 organizacja znana i  ceniona w
Europie, o czym Swiadczy zaanga2owanie Biura Miqdzynarodowego Ogrod6w
Dziatkowych i  Rodzinnych z siedzibq w Luksemburgu w obronq polskich
ogrod6w. Potwierdzeniem tego sq chocia2by masowe l isty, kt6re wysytajq do
wtadz RP nasi europejscy przyjaciele.

Panie Premierze,

Projekt obywatelski rozwiqzuje wiele spraw z ktorymi borykajq siQ
dziatkowcy i  ich Zwiqzek. Jednq z nich jest zabezpieczenie praw dzialkowc6w
przed skutkami roszczeh zglaszanych do teren6w ROD i to zwykle nie przez
bytych spadkobierc6w, ale przez osoby skupujqce roszczenia. Podnoszq ten
problem, poniewaz poza prawem, wa2ne jest r6wnie2 jego stosowanie przez
urzqdnik6w. Tutaj r6wnie2 l iczymy na Paf skq interwencjq. Liczymy, 2e
zmobil izuje Pan odpowiednie organa do gtqbszego zbadania zjawiska, kt6rego
skutki  dotykajq zresztq nle tylko dziatkowc6w. W imiq jakich wartoSci dopuszcza
siQ, by skupujqcy za bezcen roszczenia, bezwzglqdnie egzekwujqcy tak
pozyskane ,,prawowite" prawo wlasnoSci,  osiqgal i  mi l ionowe zyski kosztem
niczemu winnych,,zwyktych" obywatel i  i  majqtku publ icznego?

Panie Premierze,

Dziatkowcy wysoko sobie ceniq sobotnie spotkanie z Panem. Udowodnito
ono, 2e przv szczerych intencjach, kt6rych celem jest dobro mil iona rodzin
dziatkowych, mo2na szyhko uzyskai porozumienie. Liczymy, 2e wsp6fpraca w
kl imacie wzajemnego zrozumienia bqdzie kontynuowana.  Cel  jes t  bowiem ty lko
jeden ustanowienie prawa, kt,6re bqdzie satysfakcjonowato mil ion
dziatkowc6w i ich najbl i2szych. Mamy nadziejq, 2e obietnice zto2one przez Pana
Premiera podczas ostatniego spotkania oraz w wystosowanym do dziatkowc6w
li5cie zostanq spetnione, a nowe prawo zapewni naszym rodzinom
bezpieczeristwo i  trwatoSi ogrod6w.

Dotqczam wyrazy szacunku i  dziatkowe pozdrowienia.


