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Szanowny Panie Premierze !
Krajowa Rada Polskiego ZwiqzJt<u Dzialkowc6w, jako reprezentant milionowej spoleczno5ci

uzytkownik6w dziatek w rodzinnych ogrodach dzialkowych, Twraca sig do Pana, nie tylko jako do
Premiera, ale r6wnie? lidera najwigkszego ugupowania parlamentarnego w Sejmie, z proSb4 o
zajEcie stanowiska w sprawie projektu nowej ustawy reguluj4cej sytuacjg polskich dzialkowc6w.

W kraju odbyto sig wiele spotkar z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej, na kt6rych
dzialkowcy przekonywali ich do obyvatelskiego projekt ustawy. W odpowiedzi slyszeli zwykle, i2
projekt pastrzegaj4 pozytywnie, ale poniewaz Platforma Obywatelska powolala zesp6l
parlamentarryst6w, kt6ry pracuje nad wlasnym projektem, musz4 wstrzymad sig z zajgciem
ostatecznego stanowiska. Uspokajali przy tym dzialkowc6w,2e Pan Premier publicznie deklarowal,
i2 dzialkowcom nie moze sta6 sig b,tzywda.

Szanowny Pani Premierze !
Informacje, kt6re dotarly do dzialkowc6w w ostatnich dniach wskazuj4, ze pomimo Panskich

deklaracji, przys*ofif szykowana im przez zespol parlamentarzyst6w PO bgdzie wygl4dala zgola
odmiennie. Przekazane nam zalohenia do projektu ustawy opracowane pod kierunkiem posla
Stanislawa Huskowskiego, w zgodnej opinii dzialkowc6w, oznaczaj4 koniec wigkszoSci ogrod6w
oraz radykalne pogorszenie sytuacji nielicznych dzialkowc6w, kt6rym dane bgdzie zachowal
dziatki. Czy rzecrywiScie maj4 spelnid sig najczarniejsze przewidywariao 2e wyrok Trybunatu
Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD zostanie wykorzystany do ograbienia polskich
dzialkowcdw z dorobku ich zycia, a nierzadko jedyna radoS6, jak4 jest dla nich dziaka, stanie sig
przywilej em dostgpnym nielicznym?

Przedstawione przez posla Stanislawa Huskowskiego zalohenia wskazuj4 na calkowity brak
zrozlmienia istoty oraz specyfiki ogrodnictwa dzialkowego ze strony ich autora. Stoj4 r6wniez w
calkowitej sprzecznoSci z ide4 panstwa prawa i spoleczetistwa obywatelskiego. Jak bowiem inaczej
postrzegad nakladanie na dzialkowc6w obciqhefi finansowych powoduj4cych, 2e dzialka, ze
Swiadczenia socjalnego, staje sig ekskluzywnym hobby? Jak rozumie6 postulat zawlaszczeniaprzez
paristwo i gminy maj4tku, kt6ry przezilata dziatkowcy wypracowali na indywidualnych dzialkach i
w postaci infrastruktury ogrodowej? .takie Swiadectwo ugrupowaniu, kt6re w nazwie odwofuje sig
do wartoSci obywatelskich, daje pomysl ubezwlasnowolnienia organizacji pozarzEdowych i



podporzEdkowania stowarzyszen dzialkowc6w wlaScicielowi teren6w, na kt6rym s4 ogrody? Czym
wreszcie, jeSli nie jawn4 dyskryminzrcj4, jest koncepcja odebrania milionowi dzialkowc6w praw

nabytych w oparciu o zapisy ustawy?!
To tylko niekt6re z argument6w wskazuj4cych, ze koncepcja proponowana przez zesp6l posla

S. Huskowskiego, jako wysoce szkodliwa spolecznie, nie powinna stai sig przedmiotem prac

Sejmu. Ponadto zaloilenia te s4 sprzecme z Konstytucj4 RP oraz naruszaj4 podstawowe standardy

demokratycznego paristwa. Zal<ladajq bowiem przymusow4 likwidacjg PZD - jednego z

najliczniejszych zrzeszehw Polsce, reprezentanta interes6w dzialkowc6w na forum og6lnopolskim,

o kt6rego posiadanie ruch ogrodnictrrya dzialkowego zabiegal jeszcze w okresie przedwojennym.

JeZeli tak by sig stalo, to uzasadnione byloby stwierdzenie, i2 pod rz4dami Platformy Obywatelskiej,
paristwo odbiera dzialkowcom prawo, kt6rego wywalczenie bylo mozliwe jedynie dzigki ,,odwilzy"
SolidarnoSci w latach 1980-81r.

Czy rzeczywi5cie, po 20 latach demokracji, maj1 wigc wr6ci6 czasy, w k16rych wladza sigga
po Srodki administracyjne (a nawet ustawodawczet), aby rozbil ruch obywatelski? Panie Premierze,

rozwaaajqc tak precedensow4 decyzjqr, prosimy by pamigtal Pan, Ze jej skutki mog4 by6 duZo dalej

id4ce. Jeaeli dziS proponuje sig odmo'wg poszanowania konstytucyjnych praw dzialkowc6w, to nikt

nie moze by6 pewien, c4 jutro nie bq:dzie nastgpny w kolejno$ci. Historia wielokrotnie pokazala,

2e prawo chroni wszystkich, albo nilkogo. ';i

Szanowny Punie Premierze !
W swych licznych wystqpieniach odwof; rwal sig Pan do wizji Polski, w kt6rej obywatele sq

partnerami dla wladzy, anie petentami. Polski, w kt6rej obywatele, a nie wNadza,wiedzE lepiej, co
jest dla nich dobre.

Sprawa dzialkowc6w jest okazjq, do vrzeczywistnienia tej wizji. Nasze Srodowisko opracowalo

projekt ustawy stanowi4cy odpowie<I2 na wyzrvanie, przed kt6rymi postawiony zostal Sejm po

wyroku Trybunalu Konst5rtucyjnego. Projekt zgodny z zaleceniami Trybunalu, akceptowany

spolecznie - podpisalo sig pod nim juz ponad 300 000 obywateli, w tym liczna rzesza czlonk6w

wladz samorz4d6w lokalnych - i wreszcie projekt gwarantuj 4cy, 2e dzialkowcom tzeczywiScie nie

stanie sig krzywda.
Zwracamy sig do Pana Premie;ra z pro5b4 o osobiste zainteresowanie sig spraw4. Mamy

nadziejg, Zepo zapoznaniu sig z propozycj qprzedlJadan4 Sejmowiprzez dzialkowc6w, pomohePan

zrealizowa,6 ich nadzieje i obywatelslci projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, stanie

sig w obowi4zujgcym prawem. Na to., 2e nadzieje te s4 uzasadnione, wskazuje stanowisko licznych

czlonk6w Klubu Parlamentamego I'latformy Obywatelskiej. Podczas spotkah z dzialkowcami

deklaruj4 oni gotowoS6 poparcia obywatelskiego projektu, jednak wigkszoS6 z nich ostateczn4

decyzjg uzaleimia od stanowiska wladz klubu. Dlatego tak wazne jest, aby Pan, jako lider Platformy

Obywatelskiej, opow iedzial sig za proj ektem obywatelskim.
Jak wskazujq badania CBOS, iB2% Polak6w popiera zachowanie ogrod6w dzialkowych w

miastach. Prosimy, aby swoim glosem pozwolil Pan poslom Platformy Obywatelskiej, razem z

obywatelami, uchwali6 ustawg, kt6ra lspelni oczekiwania spoleczne.
Panie Premierze - Ocalmy ogrody! - r^zem.

Krajowa Rada

P ols kie go Zw i4zku Dzialkow c6w



Sygnatariiusze listu Krajowej Rady PZD

do Prezesa Rardy Ministr6w Pana Donalda Tuska

Uczestnicy VIII posiedzenia KR PZD w dniu 20 grudnia2Ol? r.

-I,e:*'j ffi'fl*$
1

Kondracki Eugeniusz Mazowiecki Vl [,],lt^lv
2.

Bojko Andrzej Podlaski z'fr
.,
J .

Boratvriski Berna:rd Wieslaw Slupsk fi
4.

Borori Antonina Opolski Mho-
5 . Chgcifski Sylwestror Poznan l,

{

6.
Chocholowicz Stei:an Opolski pill

7.
Chodak Stanislaw Lublin l 'L ! .-

/-Y-'\f-1t

8. Chodynicki Ryszard
torr5tL6\-

Wloclawski @Ul*'w-'
9.

Dyczko Andrzej Malopolski gv-avYt7
10 .

Farmas Janina Gdafsk ffi,*
1 1 . Gw62*2 Jan Zielona G6ra "lll,,t
t2. JankowskiJ6zef Legnica 44
1 3 .

JarzgbakTadeusz Szczecin ffiz
14.

Jaworek Jan Slaski "1,. pl
1 5 .

Jucha Stanislaw Czgstochowa Wfl
l j

16. Karpiriski Jerzy Wroclaw I V'q
17 .

Kasprzak J6zef Pozrrah {k'
1 8 . Kmieciak Halina Malopolski \lh*s

I
i :

1 . " '  1



19.
Kokot Barbara Bydgoszcz &"t +

L,

20. Kolo dzi ej czak Zbigni ew
Warmirisko-
Mazurski ?'/.tuA

2r . Konefal Leszek
Torurisko-
Wloclawski t, U U (

J  

i l
il

22.
Korolczuk Barbara Wroclaw M \

J"k

23.
Kostrzewa Antont Mazowiecki ,h*t,

24. Kulik Wincentv Sudecki t {M^-*^
25.

Le6niak Jernr Slaski ( dH/u-M4,,L'I
/ , (

26.
Michalik Kazimierz Lublin &. ltil' , \

27.
Mikolajczyk Boleslaw Elbl4g

'rfurfr'rY
28.

Molka Antoni Legnica
' ,^ln" (l

29. Moszkowski Janusz Wroclaw
'/ffix,/

30.
Noski Jozef Sl4ski 

\ //btu-
: 31 . Ochrymiuk Olga Podlaski Wry/1.,*z-z
32.

Oracz Grzegorz Mazowiecki
/  r \ /
-ltAfaw-

,a .,
. J J .

Ozegalskalzabela l-6dzkr 0nmp,l;v\r+, /

34. Pasirlski Marian Zielona G6ra
'"/il/l

35 . Pracryk Marian Pila W
36.

Romanowski J6zel' Szczecin

37.
Skonecki Czeslaw Szczecin h)

38. Smoczyriski Czeslaw Gdarisk (ry
39.

Stypulkowska Maria N-6d?l<r Afrf\
, _; "ll

\ 2



40.
Suszek Stanislaw Koszalin
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