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Przewodniczący Platformy Obywatelskiej 
Premier Rządu RP 
Pan Donald Tusk 

W dniu dzisiejszym w Lesznie odbyło się coroczne spotkanie Działkowców, Prezesów, 
Sekretarzy, Skarbników oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych z 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu leszczyńskiego. 
Zebrani działacze ROD postanowili zwrócić się do Pana jako do Przewodniczącego Platformy 
Obywatelskiej o wyjaśnienie nam stanowiska jakie zostało przedstawione opinii publicznej, a 
tym samym nam działkowcom w projekcie ustawy o ogrodnictwie działkowym, 
opracowanym przez klub PO, którego autorem jest poseł Huskowski. 
Projekt tej ustawy bardzo nas zaniepokoił, a wręcz zbulwersował. Tym bardziej, że do tej 
pory prawie wszyscy posłowie z PO i nie tylko, zapewniali nas na przeróżnego rodzaju 
spotkaniach, jak i w swoich wypowiedziach w mediach, że popierają działkowców i nie chcą 
ich skrzywdzić, tym samym popierając w całości projekt Ustawy Obywatelskiej. 
Natomiast wgłębiając się w projekt ustawy opracowany przez zespół posła Huskowskiego, 
dochodzimy wręcz do odwrotnego wniosku, iż w rzeczywistości chodzi o pozbawienie 
działkowców ponad stuletniego dorobku, jakim jest nasz ruch działkowy w Polsce. 

W projekcie opracowanym przez zespół posła Huskowskiego zauważamy duże 
restrykcje dla działkowców, a wręcz zagrożenie istnienia ogrodów. Projekt jednoznacznie 
ogranicza prawa działkowców. 

W szczególności nie zgadzamy się z: 
- wygaszaniem praw do terenów ogrodów nabytych aktami notarialnymi i narzucaniem nam 
umowy dzierżawy tylko na 25 lat, 
- odebraniem nam prawa do bezterminowego użytkowania działki oraz nacjonalizację, a 
wręcz komunalizację majątku działkowców, który na dzień dzisiejszy jest naszą własnością 
-ograniczenie powierzchni altan do 20 m2 , co w ostateczności będzie zmuszało działkowców 
do rozebrania istniejących już altan, które wybudowane zostały często poprzez wyrzeczenia 
działkowca i wysiłek całej nieraz jego rodziny. 

Oczekujemy zmiany prawa budowlanego, które pozwoli nam na posiadanie altan o 
powierzchni do 35m2 we wszystkich ogrodach, nie tylko podmiejskich. 

Pragniemy jednocześnie podkreślić ze nasza samorządna organizacja działkowców 
jest dobrowolną a ingerowanie w naszą samorządność, która jest gwarantowana przez 
Konstytucję RP, jest przez nas oprotestowana. 

Zwracamy się zatem do Pana Premiera o przemyślenie przygotowanego przez zespół 
posła Huskowskiego projektu ustawy i wpłyniecie na jej kształt tak, aby nie niszczyć ruchu 
działkowego i nie odbierać nieraz jedynego dorobku rodziny działkowca. 



Mamy nadzieję, że jako Premier RP, a zarazem Przewodniczący PO weźmie Pan pod uwagę 
fakt, że wprowadzenie projektu ustawy autorstwa zespołu posła Huskowskiego w życie w 
formie ustawy, spowoduje niezadowolenie milionów Polaków, które wyrażone zostanie 
podczas najbliższych wyborów do parlamentu RP. 

Dlatego też, zebrani dziś na spotkaniu działkowcy wierzymy, że wpłynie Pan na 
zespół posła Huskowskiego, by zrewidowali swoje stanowisko, a tym samym stanowisko 
Platformy Obywatelskiej. 

Z poważaniem 

Środowisko działkowców reprezentowane na zebraniu 
w dniu 16 lutego 2013 r,. w Lesznie 
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