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Premier Rzeczpospolitej 
Pan Donald Tusk 

Szanowny Panie Premierze 
My Działkowcy Rodzinnych Ogrodów z Lubelszczyzny 

zwracamy się do Pana Premiera I lidera największego 
ugrupowania parlamentowego w Sejmie, z prośbą o zajecle 
stanowiska w sprawie projektu regulującego sytuację polskich 
działkowców. 

My działkowcy spotykamy się z posłami różnych ugrupowań, 
na których przekonywaliśmy Ich do poparcia obywatelskiego 
projektu ustawy. 
W przeprowadzonych dyskusjach słyszymy zwykle, że powołany 
został zespół posłów Platformy Obywatelskiej, który opracowuje 
własny projekt i do tego czasu muszą się wstrzymać z zajęciem 
ostatecznego stanowiska. 
Jednocześnie zaznaczają, że Pan Premier publicznie deklarował, 
Iż działkowcom nie stanie się krzywda. 

Szanowny Panie Premierze 
Docierąjące do nas informacje z ostatnich dni wskazują, że 

pomimo Pańskich deklaracji rzeczywistość wygląda zgoła 
odmiennie. 
Powołany zespół parlamentarzystów PO pod kierunkiem posła 
Stanisława Huskowsklego zakłada radykalne pogorszenie sytuacji 
wszystkich działkowców, którym dane będzie zachować działki. 
Wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o R.O.D 
zostaje wykorzystany do ograbienia polskich działkowców z 
dorobku Ich życia. 
Przedstawione przez posła Stanisława Huskowsklego założenia 
wskazują na całkowity brak zrozumienia specyfiki ogrodnictwa 
działkowego. 
Założenia te są sprzeczne z ideą państwa prawa i społeczeństwa 
obywatelskiego. 



Jak inaczej nazwać nakładanie na działkowców obciążeń 
finansowych, powodujących, że działka staje się ekskluzywnym 
hobby. 

Szanowny Panie Premierze 
Rodzinne Ogrody Działkowe dla emeryta, rencisty oraz osoby 

starszej t.j wypoczynek, relaks, wczasy, zadowolenie z 
osiągniętych plonów oraz podreperowanie budżetu domowego. 
Pamiętajmy, że działkowcy to jest w naszym kraju sektor 
najbiedniejszy, którego wg proponowanej ustawy posła Stanisław 
Huskowskiego obciąża się go dodatkowo finansowo i odbiera 
działkowcom nabyte prawa w oparciu o zapis ustawy. 
Czytając koncepcje proponowaną przez zespół posła Stanisław 
Huskowskiego widzimy jak jest ona wysoko szkodliwa społecznie. 
Założenia tej koncepcji są sprzeczne z Konstytucją RP, 
naruszając podstawowe standardy demokratycznego państwa. 
Zastanawiamy się czy rzeczywiście, po 20 latach demokracji 
wracają czasy, w których sięga się po środki administracyjne 
rozbljąjąc ruch obywatelski. 

Szanowny Panie Premierze 
Głęboko wzięliśmy sobie do serca liczne Pańskie 

wystąpienia, w których odwoływał się Pan do wizji Polski, gdzie 
obywatele są partnerami dla władzy a nie petentami. 
Wobec tych faktów prosimy Pana Premiera, ażeby uwzględniając 
głosy milionowej rzeszy działkowców przychylnie ustosunkował 
się Pan do obywatelskiego projektu ustawy. O Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. 
Obywatelski projekt w pełni satysfakcjonuje wszystkich 
dzlałkowiczów I gwarantuje, że nie stanie się im żadna krzywda. 
Wierzymy, że Pańskie przemyślenia nad tą kwestią dadzą 
pozytywny skutek wszystkim zainteresowanym. 

Z działkowym pozdrowieniem przedstawiciele 
nadzwyczajnego zebrania ogólnego 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Przyszłość" w Poniatowej 
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