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Szanowny Panie Premierze. 

W ostatnich tygodniach mijającego roku otrzymaliśmy tzw. propozycje do nowej ustawy 
0 rodzinnych ogrodach działkowych, opracowany przez posłów Platformy Obywatelskiej, tych 
którzy rzekomo głoszą, że są ze społeczeństwem, ludźmi, działkowcami i przywołują publiczne 
deklaracje Pana Premiera, iż działkowcom nie może stać się krzywda. 
Zadajemy sobie pytanie, czy Pan jako szef największej partii, która ma większość parlamentarną, 
a jednocześnie Prezes Rady Ministrów zna te propozycje? Chcielibyśmy wierzyć, że nie! 

Przecież te propozycje - to nic innego jak zamysł zlikwidowania naszej samorządności, 
samodzielności, niezależności i demokracji w ogrodach. Jednoznacznie stwierdzamy, że jest to 
zamach na nasze związkowe istnienie, na nasze mienie, na naszą tożsamość. Przedstawione 
propozycje - są nie do zaakceptowania. Zaproponowane rozwiązania - to arogancja władzy 
wobec ponad milionowej rzeszy rodzin polskich działkowców. 
Propozycje przygotowane przez Platformę Obywatelską to ubezwłasnowolnienie organizacji 
pozarządowych i podporządkowania ich właścicielowi terenów na których funkcjonują ogrody ( 
Gminom, Skarbowi Państwa). To zapewnienie korzyści tym właśnie podmiotom, a my, mamy się 
stać zbiorowiskiem indywidualnych osób dzierżawiących działki od nich. A gdzie jest dobro i 
interes nas działkowców? Gdzie jest ochrona nabytych dotychczas przez na praw? 

Nikt przy zdrowych zmysłach, a za takich uważamy się, nie zaakceptuje propozycje 
nakładania dodatkowych obciążeń finansowych, a zwłaszcza za nasze altany i za to wszystko co 
wspólnie wybudowaliśmy za własne środki finansowe i własnymi rękoma na ogrodach, dla nas i 
naszych rodzin. Nie możemy w tym miejscu nie przypomnieć Panu, że większość z nas - to 
emeryci, renciści i osoby bezrobotne, ażeby nie powiedzieć dosadniej - wykluczone społecznie. 

Panie Premierze. 
Działkowcy chcą dalej funkcjonować w dobrze zorganizowanej organizacji , która daje im 
poczucie bezpieczeństwa i spokojnego użytkowania działek. Chcą mieć własną , silną 
organizację ogólnokrajową z dobrze funkcjonującym systemem zarządzania i rozwiązywania 
własnych problemów, a taką jest Polski Związek Działkowców z demokratycznie wybieranymi 
organami przedstawicielskimi. 

Panie Premierze. 
Opracowany przez środowisko działkowców projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
uwzględnia wszystkie zastrzeżenia wskazane w wyroku Trybunały Konstytucyjnego i jest 
powszechnie akceptowany i popierany. Zapewnia nam stabilizację, daje poczucie bezpieczeństwa 
1 spokoju. Niech dobre prawo, służące społeczeństwu - zwycięża. 

Zwracamy się do Pana jako Premiera Rządu RP ale i Przewodniczącego Platformy 
Obywatelskiej o osobiste zainteresowanie się sprawami miliona polskich działkowych rodzin 
i ich ruchem związkowym. Pamiętajmy „Ogrody działkowe to ludzie nie grunty !". 

Panie Premierze, Panie Przewodniczący Platformy Obywatelskiej. 
Ocalmy ogrody ! - razem. 
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