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Donald Tusk
Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Panie Premierze!

»

Zwracamy się do Pana, jako do Premiera Rządu jak i do Szefa największego
ugrupowania parlamentarnego.
Już po raz drugi w krótkim czasie, zmuszeni jesteśmy maszerować ulicami miasta
upominając się o nasze prawa związkowe. Liczyliśmy na pomyślny kształt
opracowywanej ustawy o ruchu ogrodowym jak obiecywał Pan na spotkaniu
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Waszyngtona" w Warszawie jako, że projektem
wiodącym miał być projekt obywatelski. Rzeczywistość okazała się dla nas przykra, gdyż
podkomisja sejmowa, przede wszystkim głosami Pańskiego ugrupowania, wprowadziła
do tego projektu 34 poprawki, które zmieniły całkowicie sens ustawy. Tym samym po raz
kolejny zlekceważono głos naszego środowiska mając za nic stuletnią modelową tradycję
ogrodnictwa działkowego.
Na przykład: uwłaszczenie działek na zaproponowanych warunkach doprowadzi do
rozbicia i skłócenia działkowców, albo konieczność potwierdzania członkostwa
w stowarzyszeniu w tak krótkim czasie pod groźbą utraty wcześniej nabytych praw,
czy też niekontrolowanego obrotu działkami - doprowadzi to do nadużyć i dyktatu cen,
co spowoduje niedostępność do działek osób niezamożnych. Działki przestaną służyć
społeczności, a położone w atrakcyjnych miejscowościach będą przeżywały oblężenie
handlarzy i deweloperów. Ponadto przepisy przejściowe nakładają na działaczy
społecznych trudne do wykonania obowiązki w stosunkowo krótkim okresie czasu.
Obserwując przebieg prac podkomisji nad projektem nowej ustawy ogrodowej,
zauważa się, że zmiany wprowadzane przez posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej
Polski nie uwzględniają naszych interesów, lecz realizowane są nieznane interesy tych
ugrupowań.
Prace podkomisji, według zapewnień jej przewodniczącej posłanki Krystyny Sibińskiej
miały się zakończyć do końca lipca bieżącego roku. Mimo ponagleń z naszej strony, prace
tej podkomisji są odkładane w czasie i odnosi się wrażenie, że posłom Platformy
Obywatelskiej przestało się spieszyć z zakończeniem prac.

Opóźnienie prac nad n o w ą ustawą niesie niebezpieczeństwo nie uchwalenia jej przez
parlament do 20 stycznia 2014 roku - konsekwencją czego będzie przejęcie terenów
ogrodów działkowych przez ich prawnych właścicieli to jest Gminy lub Skarb Państwa,
tym samym działkowcy stracą całe swoje mienie. D o tego zresztą zmierzał opracowany
wcześniej projekt uchwały Platformy Obywatelskiej pod auspicjami p. Stanisława
Husakowskiego.
Odnosi się wrażenie, że posłowie Platformy Obywatelskiej p o z o r u j ą pracę nad
projektem i liczą na przeciągnięcie zakończenia ostatecznego terminu wyznaczonego
przez Trybunał Konstytucyjny.

Panie Premierze!
Wierzymy, że złożona przez Pana deklaracja nie jest tylko obietnicą i otrzymamy dobrą
ustawę opartą o rozwiązania projektu obywatelskiego, co usatysfakcjonuje cały ruch
ogrodniczy.

Prezes Zarządu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ANANAS"
w Kalonce Gm. Nowosolna, pow. Łódzki-Wschodni, woj. Łódzkie
Stanisław Panek

