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Panie Premierze ! 

Zaniepokojeni informacjami jakie do nas działkowców z Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Bystrzyca" w Lublinie dotarły w ostatnim czasie, w 
sprawie przygotowywanego projektu ustawy o dalszym funkcjonowaniu 
ogrodów przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zwracamy się do 
Pana z prośbą o wysłuchanie i uwzględnienie naszego głosu w tej sprawie. 

Jesteśmy wieloletnimi użytkownikami działek, włożyliśmy dużo pracy 
i wysiłku, by naszymi działkami i naszym ogrodem mogły cieszyć się już 
kolejne pokolenia. Przez te wszystkie lata dużo działo się w ruchu ogrodnictwa 
działkowego, ale nie było takiego zagrożenia likwidacją dla rodzinnych 
ogrodów działkowych, dla naszego dorobku i naszej pasji jak dzisiaj. Wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 11.07.2012 r. spowodował, że straciliśmy 
poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim ochronę prawną. Teraz z 
ogromnym niepokojem przyglądamy się działaniom ugrupowań politycznych, 
które przygotowały lub przygotowują projekty nowych ustaw o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 

Najbardziej zaniepokoiły nas rozwiązania przygotowywane przez Pana 
Premiera ugrupowanie polityczne Platformę Obywatelską. Po zapoznaniu się z 
materiałami przekazanymi przez Posłów PO na spotkaniach z nami, 
jednomyślnie stwierdziliśmy, że propozycje te są szkodliwe społecznie. Nie 
uwzględniają podstawowych funkcji jakie ogrodnictwo działkowe powinno 
spełniać w społeczeństwie, a mianowicie m.in. funkcji socjalnej 
i wypoczynkowo-rekreacyjnej. 

W przygotowywanym projekcie przez PO podstawowym założeniem jest 
likwidacja naszego Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizacja jego 
majątku, a nie ochrona naszych praw. Na takie działania nie wyrażamy zgody. 
Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że ochroną prawną objęci w pierwszym 
rzędzie muszą być sami działkowcy, a nowa ustawa powinna być przygotowana 
w sposób szczególnie rozważny i przy uwzględnieniu wszystkich skutków. 



Wytyczne Trybunału Konstytucyjnego w całości uwzględnia nasz 
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Rozwiązania 
prawne w nim zastosowane wolne są od polityki i koncentrują się wokół 
zabezpieczenia naszych praw. 

Oczekujemy, że dołoży Pan Premier wszelkich starań by nowe prawo 
o dalszym funkcjonowaniu ogrodów działkowych, które w najbliższej 
przyszłości będzie przez parlament uchwalane, było prawem spełniającym 
oczekiwania społeczne i dawało gwarancję rozwoju, a nie likwidacji polskiego 
ruchu ogrodnictwa działkowego. 

Z działkowym pozdrowieniem. 
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