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Pan Premier Donald Tusk 

Prezes Rady Ministrów 
Panie Premierze ! 

Zwracam się do Pana w sprawie dla mnie, podobnie jak i dla każdego działkowca bardzo ważnej -
w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Z żalem muszę Panu przekazać, że bardzo się na Panu, jak i na pańskich kolegach z Platformy 
Obywatelskiej zawiodłam. Cały czas słyszałem z Waszych wypowiedzi, że działkowcom nie dacie 
zrobić krzywdy. 

I co ...??? Wymyśliliście sobie niby uwłaszczenie działkowców, że to niby jest dla nas dobra 
nowina. Teoretycznie, samo hasło „uwłaszczenie" brzmi niby obiecująco, ale to w jaki sposób 
zostało to zaproponowane w poprawkach do projektu ustawy, to znaczy w sposób kompletnie 
nieprzygotowany merytorycznie, nie uwzględniający możliwości realizacyjnych dla działkowców w 
bardzo wielu ogrodach, spowoduje z całą pewnością storpedowanie wielomiesięcznego trudu 
włożonego w przygotowanie nowej ustawy, na której przyjęcie wyznaczono wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego czas do dnia 21 stycznia 2014 roku. Bo poprzez zburzenie obywatelskiego 
projektu ustawy, niekonstytucyjnym, nierówno traktującym Obywateli - Działkowców wpisaniem do 
projektu, obietnicy uwłaszczenia części z nas, jako posłowie Platformy „Obywatelskiej" możecie 
osiągnąć zamierzony cel : nie dacie nam - Obywatelom Działkowcom, aktu prawnego 
gwarantującego podstawy prawne dla działkowców i dla bezpieczeństwa naszych ogrodów, w 
oparciu o który moglibyśmy kontynuować nasze wielopokoleniowe tradycje ogrodowe, 

Panie Premierze ! 

Jeszcze niedawno kibicowałem Panu i Pańskiej „drużynie" - tj. Platformie Obywatelskiej. Krzywiłem 
się na propozycje dotyczące ogrodów działkowych wnoszone przed laty przez PiS (2009 rok). 
Wówczas, jak przypominam sobie, PO nie poparła propozycji projektu ówczesnego posła PiS A. 
Dery. 

Dzisiaj to Pan i Pana „Platforma" robi to samo, za wszelką cenę próbując pozbawić działkowców 
ich praw, aby móc przejąć w sposób najmniej kosztowny tereny ogrodów działkowych w polskich 
miastach, natomiast dziwnym trafem to PiS staje w obronie działkowców. 

Dziwne są te Wasze gry. Jak możemy ufać takim politykom ? Aż mi wstyd przed rodziną, że Wam 
kibicowałem. Dziś psucie prawa staje się normą, to kabaret, a wg kabareciarzy - „haratanina". I 
niestety chyba prawda. 

Apelować w słusznej sprawie do władz, do najwyższych organów, to jedyne co może w obecnej 
sytuacji uczynić zwykły Obywatel. Ale jest nas Obywateli - Działkowców ponad milion, a wraz z 
naszymi rodzinami kilkakrotnie więcej. 

Dlatego zwracam się do Pana Premiera z Apelem o wycofanie z projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych nierealnych poprawek wniesionych przez posłów PO, które mogą 
spowodować nie przyjęcie w terminie do dnia 21 stycznia 2014r. nowej ustawy. 
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