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Polski Związek Działkowców 

Okręg Gdański i Słupski 
 

         Gdańsk, dnia  20.09.2013 

 

 

      Szanowny Pan 

      Ryszard Stachurski 

      Wojewoda Pomorski 

 

 

 Działkowcy naszego województwa uprawiający od dziesięcioleci swoje małe 

działki zlokalizowane w 272 Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Okręgach 

Gdańskim i Słupskim biorący udział w dzisiejszej manifestacji składają na Pana 

ręce Przedstawiciela Rządu w Województwie Pomorskim, stanowczy protest 

przeciwko działaniom posłów Platformy Obywatelskiej przy rozpatrywaniu 

obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym 

zebrano niemal milion podpisów poparcia członków polskiego społeczeństwa. 

 Premier Rządu Pan Donald Tusk na spotkaniach z działkowcami publicznie 

uznał, że obywatelski projekt ustawy będzie podstawą w procedowaniu przez 

Sejm, a ewentualne poprawki będą dotyczyć jedynie problemów formalnych 

gwarantujących jego zbieżność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polski. Tymczasem 

posłowie Platformy Obywatelskiej swoimi działaniami sabotują deklaracje 

Premiera i usilnie dążą do likwidacji ogrodów działkowych oraz idei ogrodnictwa i 

społecznej roli poprzez ich uwłaszczenie, ale tylko tych działkowców w tych 

ogrodach, które są w wieczystym użytkowaniu PZD. 

Domagamy się podania do publicznej wiadomości stanu majątku 

działkowego posłów PO i ich rodzin szczególnie w zakresie wykraczającym poza 

normy określone w regulaminie PZD. 

 Domagamy się ujawnienia działań polegających na skupowaniu działek i 

tworzenia wielodziałowych terenów, które po uwłaszczeniu miałyby znaczną 

wartość materialną. Jesteśmy przekonani, że zasobniejsi materialnie działkowicze 

będą wykupywać działki, tym bardziej, że koszty formalne ich uwłaszczenia 
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znacznie przekraczają możliwości finansowe wielu działkowców i czeka ich los 

posiadaczy akcji prywatyzowanych zakładów. 

 

Szanowny Panie Wojewodo! 

 

W ostatnim czasie notowania rządu znacznie się obniżyły, a wiele problemów 

społecznych narasta i wywołuje coraz ostrzejsze protesty społeczne.  

Polski Związek Działkowców nie jest partią polityczną i nie ma ambicji 

decydowania, poza normalnym uczestnictwem demokratycznych wyborach, o 

tym, kto ma rządzić w kraju. Wielu z nas było wyborcami PO, tym bardziej, że atak 

na ustawę regulującą nasz status był autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. 

Chcemy na naszych działkach spokojnie pracować i wypoczywać oraz pragniemy, 

aby problematyka działania ogrodów działkowych nie była elementem przetargów 

politycznych. 

 Oczekujemy, że Premier Rządu powagą swojego urzędu podejmie działania, 

które zdyscyplinują posłów Platformy Obywatelskiej tak, aby publiczna deklaracja 

Premiera poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy została w pełni 

zrealizowana. 

 

Do wiadomości: 

1.Marszałek Sejmu RP – Pani Ewa Kopacz. 

2.Marszałek Senatu RP – Pan Bogdan Borusewicz. 

3.Prezes Polskiego Związku Działkowców – Pan Eugeniusz Kondracki. 

4.Pełnomocnikówm Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiego Projektu 

Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

 

 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem uczestnicy manifestacji 

 

W imieniu uczestników: 

 

 

Prezes OZ PZD Słupsk      Prezes OZ PZD Gdańsk 

 

 Wiesław Boratyński        Czesław Smoczyński 


