
Prezes Rady Ministrów RP 
Pan Donald Tusk 
Warszawa 

Szanowny Panie Premierze, 
Z uwagą śledziłem prace legislacyjne Sejmowej Nadzwyczajnej Podkomisji pracującej nad ustawą 

o rodzinnych ogrodach działkowych. Wyrażam głęboką dezaprobatę przebiegiem i wynikami prac tej 
podkomisji. Jestem zbulwersowany faktem, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, popierany przez milion polskich obywateli, stał się nagle przedmiotem wielu 
radykalnych przeróbek w celu wkomponowania w nim szeregu niekorzystnych rozwiązań prawnych, 
które są przenoszone z poselskiego projektu PO, a także „ księżycowych „ pomysłów posłów PO 
skierowanych do ww. podkomisji. Nie tak dawno ( 15 czerwca br.) podczas spotkania z działkowcami 
w Warszawie publicznie zapewniał Pan o poparciu obywatelskiego projektu ustawy o ROD, 
gwarantował Pan bezpieczeństwo działkowcom i trwałość ogrodów i deklarował Pan osobiste 
zaangażowanie się w prace nad nową ustawą i co najistotniejsze, że przypilnuje Pan, by zmiany były 
tylko tam, gdzie są niezbędnie wymagane przez werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Zastanawiam 
się, co zostało wykonane z publicznie złożonych deklaracji? Patrząc na to co posłowie PO uczynili z 
obywatelskim projektem z przykrością stwierdzam, że posłowie wystawili Premiera i 
Przewodniczącego PO do wiatru. Całkowicie zignorowali Pana deklaracje! Marszałek Józef Piłsudski 
mawiał: „ słowo się rzekło, kobyłka u płota „ . 

Wprowadzone poprawki są nieprzemyślane, niedopracowane, całkowicie oderwane od 
obowiązującego ładu prawnego i niejednokrotnie noszą znamiona niekonstytucyjności. Wspólną ich 
cechą jest całkowity brak znajomości zasad i warunków funkcjonowania ogrodów działkowych. Są 
one wzajemnie sprzeczne, a przede wszystkim zaświadczają o braku uszanowania woli prawie 
miliona polskich obywateli podpisanych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Po prostu 
tworzyli je posłowie którzy widzieli ogrody przez okna środków komunikacji. Pokazują, że Platforma 
Obywatelska uparcie i wbrew woli polskich obywateli nadal zmierza do jednego celu - likwidacji 
ogrodów i Związku, a odzyskane grunty przeznaczyć na cele komercyjne. 

Posłowie PO mamią nas tzw. uwłaszczeniem działkowców, które w rzeczywistości jest 
wywłaszczeniem działkowców. Wprowadzona poprawka do art.32 projektu obywatelskiego narusza 
prawa właściciela gruntu i z tego powodu jest niekonstytucyjna. Może stać się powodem kolejnej 
interwencji Trybunału Konstytucyjnego i doprowadzić do sytuacji, że wejdzie w życie wyrok TK. 
Uwłaszczenie dotyczyłoby tylko tych ogrodów do których stowarzyszenie ogrodowe posiada tytuł 
własności lub użytkowania wieczystego. Nie obejmie wszystkich działkowców. Dokonuje skutecznego 
podziału działkowców na lepszych ( tych uwłaszczonych ) i na gorszych, którzy nie będą mogli być 
uwłaszczeni. Spowoduje to dezorganizację zarządzania ogrodem i marginalizację stowarzyszenia 
ogrodowego. Posłowie PO celowo pomijają fakt, że gmina ma ustawowe prawo pierwokupu za 1% 
wartości gruntu oraz to, że działkowiec poniesie wysokie koszty tego uwłaszczenia i może pozostać 
z niczym, bo utraci wszystkie prawa do działki i znajdujących się na niej naniesień i nasadzeń. 
Ja, jak i koledzy działkowcy z ROD nie chcemy takiego uwłaszczenia, które doprowadzi do likwidacji 
nie tylko ogrody działkowe ale także cały ruch ogrodnictwa działkowego. 



Niekonstytucyjność tego artykułu potwierdza ekspert Nadzwyczajnej Podkomisji dr hab. Wojciech 
Orłowski, a także dyrektor biura Związku Miast Polskich w wypowiedzi dla dziennika „Rzeczpospolita" 
Jeśli posłowie chcq robić prezenty, to z gruntów Skarbu Państwa, a nie komunalnych. 

Sienkiewiczowski imć Pan Zagłoba również darowywał na prawo i lewo Inflanty. 

Panie Premierze, 
Wniesione poprawki do obywatelskiego projektu ustawy nie były w ogóle konsultowane z naszymi 
przedstawicielami z Komisji Inicjatywy Ustawodawczej. Dlaczego tak się stało ? 
Oczekuję, że dotrzyma Pan złożonych deklaracji. Jest jeszcze czas na wycofanie wprowadzonych 
poprawek do obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Apeluję o uszanowanie obywatelskiego 
projektu ustawy o ROD, który uzyskał tak duże poparcie obywateli. Przyjęte w nim rozwiązania 
prawne nie tylko satysfakcjonują działkowców ale także są zgodne z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Z poważaniem 
Antoni Falkowski 
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