
Zielona Góra, 15 lutego 2013 r. 

Pan 
Donald Tusk 
Premier RP 

Szanowny Panie Premierze! 

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, działając w imieniu ponad 29 
tysięcy działkowców z okręgu zielonogórskiego, zwracają się z prośbą o zainteresowanie się pracami 
zespołu PO, który pod przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego zajmuje się przygotowanie 
projektu ustawy o ogrodach działkowych. 

Propozycjami tego zespołu jesteśmy zbulwersowani, a nasze zdziwienie i niesmak budzą 
wypowiedzi członków tego zespołu na temat działkowców, Polskiego Związku Działkowców i roli 
rodzinnych ogrodów działkowych. Odwołujemy się tutaj do wywiadu, z posłem PO Stanisławem 
Huskowskim, jaki ukazał się 4 lutego br we wrocławskim wydaniu „Gazety Wyborczej" (wywiad 
zatytułowany „Działki w ręce działkowców. Spór o projekt ustawy o ogrodach") oraz do podanego na 
stronie internetowej zapisu o przebiegu spotkania z posłanką Lidią Staroń (PO), jakie miało miejsce 
niedawno w okręgu warmińsko - mazurskim. 

Ujawniony tam lekceważący stosunek do działkowców i ich organizacji, zupełny brak wiedzy 
na temat funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, a także całkowite niezrozumienie ich 
społecznej roli oraz znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego w miastach są, naszym zdaniem, 
wystarczającym powodem, aby tworzenie projektu ustawy powierzyć parlamentarzystom, którzy 
rzeczywiście zechcą problem rozwiązać, a nie wywoływać konflikty. 

Nie możemy się zgodzić i stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu do projektu 
ustawy zapisów, których efektem będzie nacjonalizacja infrastruktury ogrodowej i majątku Związku (a 
więc majątku, który został wypracowany z pieniędzy indywidualnych działkowców), 
podporządkowanie ogrodów właścicielowi terenu z możliwością przejęcia ich zarządzania, nałożenie 
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Na podstawie takich, między innymi, zapisów wnosimy, iż orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego zostało przez zespół PO potraktowane jako pretekst do pozbawienia działkowców 
działek oraz do zlikwidowania samorządnej, bardzo prężnej i dobrze działającej, ale niewygodnej 
organizacji, jaką jest PZD. 

Chcemy też zwrócić uwagę Pana Premiera na to, że te propozycje zespołu PO, wypływające z 
niezrozumiałej dla nas niechęci dla działkowców i ogrodów działkowych, są nie tylko szkodliwe dla 
działkowców, ale również zdecydowanie negatywnie wpływają na wizerunek Platformy 
Obywatelskiej. 

Szanowny Panie Premierze! 

Pragniemy poinformować, że Polski Związek Działkowców - Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej przygotował i złożył w Sejmie projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych. 
Projekt ten powstał z uszanowaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie zawiera 
zapisy spełniające oczekiwania działkowców. 

Poparcie dla tego projektu nie znajduje podobnego przykładu; ponad 924 tysięcy podpisów w 
krąju, prawie 35 tysięcy - w naszym zielonogórskim okręgu PZD. Te liczby nie wymagają 



Niniejszym listem zwracamy się do Pana, Panie Premierze, o to, by Platforma Obywatelska 
poparła obywatelski projekt ustawy przygotowany przez działkowców i służący działkowcom, a tym 
samym potwierdziła, iż jest po stronie obywateli. Oczekujemy, że uszanowany zostanie głos obywateli 
i wyborców. 

Prośbę potwierdzamy naszymi podpisami -
Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze 
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Do wiadomości: 
- Pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP 
- Przewodniczący klubów parlamentarnych - wszyscy 
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