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PREMIER RP 
Pan Donald Tusk 

STANOWISKO 

Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Kalina" w Lublinie, przy ul. Zawilcowej 2 

w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Szanowni Panie Premierze ! 

Zarząd ROD „Kalina" w Lublinie przy ul. Zawilcowej 2 wyraża głęboką 

dezaprobatę w stosunku do niektórych zapisów projektu ustawy o ogródkach działkowych, 

które Szanowna Komisja przyjęła w formie sprawozdania na posiedzeniu w dniu 26 lipca 

br. 

Nasz sprzeciw budzą szczególnie postanowienia projektu ustawy w art. 29 

dotyczącym uwłaszczenia działkowców, w art. 41 - dotyczącym, niekontrolowanego 

obrotu działkami oraz przepisów przejściowych w art. 55, dotyczącym konieczności 

potwierdzenia swego członkostwa w stowarzyszeniu PZD. 

Biorąc pod uwagę to, iż tylko ok. połowy ogrodów działkowych w Polsce ma 

uregulowaną podstawę prawną co do własności lub wieczystego użytkowania, a także to 

iż prawo pierwokupu gruntu przez gminę za 1 % wartości może wyeliminować 

działkowców z ubiegania się o uwłaszczenie - gorąco prosimy o zmianę tych zapisów. 

Wolny handel działkami oraz obarczenie zarządów niewymierną dodatkową pracą 

organizacyjną i kosztami finansowymi potwierdzania kilkakrotnie swojego członkostwa 

w PZD, powoduje, iż obecnie społecznie pracujące zarządy ogródków odmówią takiego 

działania, które niesie za sobą ogromną odpowiedzialność prawną i finansową. 

Z goryczą dziś przyjmujemy zapewnienia Pana Premiera Donalda Tuska, że projekt, 

obywatelski ustawy, pod którym złożyliśmy swoje podpisy poparcia - miał być projektem 

wiodącym w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej. Nadzwyczajna i przyjmowana przez nas 



z niedowierzaniem, jest natomiast sytuacja, że posłowie PO, którzy przeważają w składzie 

podkomisji tak lekceważąco traktują deklaracje swojego szefa partii i Premiera Rządu 

Polskiego. Wobec tego, komu i czemu mamy wierzyć my - zwykli obywatele 

Rzeczpospolitej ? 

Ponawiamy nasz apel: 

Panie Premierze, Panie i Panowie Posłowie, odrzućcie partykularne interesy 

wąskiej grupy manipulatorów politycznych, potraktujcie poważnie nasz obywatelski 

projekt ustawy, sprawdzonej społecznie w formie pisemnego, prawie milionowego, 

poparcia Polaków, nie „uszczęśliwiajcie" nas na siłę wg własnego, oryginalnego pomysłu, 

pozwólcie nam wreszcie w spokoju uprawiać nasze ogródki ! 
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