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Apel 

Pan Donald 'Disk 
Prezes Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Premierze, 
My, prawni przedstawiciele 198 członków Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego,, Relaks " w Hrubieszowie upoważnieni przez zebranych na Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczym działkowców, zwracamy się do Pana jako Premiera 
Rządu i lidera rządzącej partii o wsparcie opracowanego przez przedstawicieli 
działkowców Obywatelskiego projektu nowej ustawy o ROD zabezpieczającego 
nabyte przez lata prawa i zgodnego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. 

Po dogłębnym przeanalizowaniu projektów nowej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych - obywatelskiego i opracowanego przez grupę posłów 
pod przewodnictwem posła Huskowskiego zdecydowanie jesteśmy za projektem 
obywatelskim, który wstępnie poparliśmy podpisami przed złożeniem w Kancelarii 
Sejmu i skierowaniem pod obrady parlamentarzystów. 
Nie przebrzmiały jeszcze dobrze echa podejmowanej walki z działkowcami 
z inicjatywy PIS o ich istnienie poprzez obligatoryjną prywatyzację a tu grupa posła 
Huskowskiego przedstawiciela partii rządzącej podejmuje kolejną inicjatywę 
zmierzającą do wyrugowania działkowców z ich dorobku. Twórcy projektu autorstwa 
PO chyba nie zauważają, że to wszystko co znajduje się na wymarzonych arach 
działkowców - w większości polskich emerytów i rencistów zostało wytworzone 
ich ciężkim wysiłkiem fizycznym i sfinansowane wyciułanym groszem. 
Efekty tego wysiłku bardzo cieszą ich twórców, niejednokrotnie pozwalają przeżyć 



godnie bez pomocy Państwa u kresów życia. 
W kontekście istniejącej ustawy potrafiliśmy nawiązać partnerską, owocną 
współpracę z organami lokalnej administracji samorządowej, która w miarę swoich 
możliwości wspierała i wspiera finansowo zamierzenia w zakresie rozwoju ogrodów 
a co najważniejsze akceptuje ich istnienie w wersji projektu ustawy przygotowanego 
przez przedstawicieli działkowców jak i podejmowane przez Zarządy Ogrodów 
przedsięwzięcia rozwojowe. 

Panie Premierze, 

Nie zapominajmy, że ustawa o ROD w obecnym brzmieniu była 
uchwalona przez praworządny organ - Sejm reprezentujący wolę całego narodu, 
w tym liczną rzeszę polskich działkowców - też obywateli tego kraju. Posiadających 
czynne i bierne prawa zagwarantowane Konstytucją. Po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego wielu przedstawicieli Rządu, pańskiej partii i innych ugrupowań 
politycznych wypowiadało się, że działkowcom nie może stać się krzywda. 
Nastaje czas prawdy, Los projektu Obywatelskiego da nam odpowiedz - czy pod 
rządami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego władza 
w Polsce rzeczywiście służy obywatelom. Nie mamy żadnych wątpliwości, 
że od Pańskiego stanowiska najbardziej zależą losy polskich działkowców 
i czy znowu ocalimy ogrody - ostoję kresów naszego życia. 
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