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Poseł na Sejm RP 

Arkadiusz Litwiński 

Szanowny Panie Pośle, nie wiem czy pamięta Pan naszą rozmowę o przyszłości ogrodów działkowych 
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rozmawiałam z Panem pod koniec lipca 2012r. na terenie 
stoczni Gryfia , po spotkaniu z ówczesnym Prezesem Patrykiem Michalakiem. Powiedział Pan 
wówczas, że na posiedzeniu klubu PO (chyba w Jachrance?) Premier Tusk sam poruszył temat 
ogrodów działkowych i polecił zająć się projektem ustawy o ROD tak, aby nie stała się krzywda 
działkowcom. 

Tymczasem w grudniu trafiły w nasze tj. działkowców ręce propozycje do Ustawy o ROD( wersja z 
dnial6.11.2012r.) autorstwa zespołu posłów PO , na czele którego stoi Poseł z Wrocławia Pan 
Stanisław Huskowski. Nie wiem czy temat ogrodów Pana interesuje, choć powinien, bo działkowcy to 
ogromna rzesza solidnych ,pracowitych i mądrych Polaków , jak również wyborców. Jeśli Pan jeszcze 
nie poznał tych propozycji, to jako wyborca z pańskiego regionu proszę się nad tym pochylić. 
Przekona się Pan, że to zwyczajny zamach na dokonania czterech pokoleń działkowców, którzy 
własnymi rękoma , za własne pieniądze, zgodnie z obowiązującym prawem( nawet gdy było koślawe) 
stworzyli coś z niczego, dając sobie i innym enklawy zieleni i radość z możliwości wypoczynku na 
łonie natury. Myślę, że ma Pan świadomość, że ogrody powstawały na nieużytkach, które działkowcy 
własnymi rękoma zrekultywowali i doprowadzili do stanu używalności. Pobudowali altany zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym 25 m2 w miastach i 35m2 za miastem, więc co ma znaczyć 
jedna z propozycji PO , że altana ma mieć 20 m2 wszędzie i ma nie być związana z gruntem? Czy 
mamy nagle zburzyć swoje altany i postawić budę na klepisku? Czy za to, że tego nie zrobimy to 
właściciel gruntu nas wyrzuci albo wspaniałomyślnie pozwoli zostać ale za trzykrotną opłatę? To 
znaczy ,że w tym kraju chce się karać za to, że ktoś postępował zgodnie z obowiązującym prawem? 
Takich kwiatków w propozycjach PO jest całe zatrzęsienie, ale dwa kluczowe słowa „ nacjonalizacja 
majątku" mówią chyba same za siebie. Toż to wypisz wymaluj jak dekret Bieruta, a myślałam, że 
czasy naprawiania błędów władzy jednym , kosztem krzywdzenia innych , definitywnie minęły. Chyba 
nie o to chodziło Panu Premierowi, gdy mówił o niekrzywdzeniu działkowców, prawda Panie Pośle? 

Pragnę dodać, że wszyscy, którzy zapoznali się z tymi propozycjami twierdzą, że to strzał nie tylko w 
stopę ale w samo serce PO. Od siebie powiem tak-chyba znudziło się Wam rządzenie, albo nie 
dajecie sobie z tym rady. Ja i moja rodzina ufaliśmy Wam i bardzo staraliśmy się przekonywać innych, 
że Wasze rządy są lepsze niż PiS-u. Teraz już nikogo nie przekonujemy bo po pierwsze zwątpiliśmy w 
Wasze „szczere" zamiary, a po drugie zwyczajnie się boimy, że ktoś zrobi nam krzywdę. Już tylu 
zwykłych ludzi, którzy ledwie wiążą koniec z końcem lub klepią totalną biedę, tak Was nienawidzi. 
Jeśli PO przyczyni się jeszcze do zabrania ludziom resztek spokoju jaki dawały nam, naszym rodzinom 
i znajomym nasze ogrody, to miarka się przeleje. 

Obecnie zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o ROD . Ja sama zaledwie w 2 
tygodnie zebrałam 250 podpisów, a nasz ogród 900, mimo martwego sezonu na działkach i na tym 



nie koniec. Na te 250 osób, których prosiłam o podpis , tylko jedna nie była zainteresowana tym 
tematem. T o chyba świadczy o tym Panie Pośle, że warto wziąć pod uwagą zdanie samych 
działkowców i szeroko rozumianego społeczeństwa (badania OBOP wykazały, że popiera nas ponad 
80% społeczeństwa). Warto też pamiętać, że Sędziowie TK nie uznali całej ustawy o ROD z 2005r. za 
niezgodną z konstytucją lecz tylko 24 jej artykuły i nie zalecili obalać całego ruchu działkowego w 
Polsce tylko doprowadzić do takiego stanu aby PZD nie był tzw. monopolistą . Tak właśnie został 
opracowany obywatelski projekt ustawy o ROD, bo nie rewolucji nam potrzeba, lecz ewolucji w 
dobrym kierunku Panie Pośle. Zapraszam do zapoznania się z naszym projektem i złożenia pod nim 
podpisu poparcia nie tylko przez Pana ale również pańskich klubowych kolegów, bo tego oczekuje 
znakomita większość Waszych wyborców. 
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