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Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Donald Tusk

Panie Premierze,

Piszę do Pana. ponieważ jestem załamany informacjami o aktualnym stanie prac
nad ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zaznaczam, że jestem człowiekiem
nie pierwszej młodości, a działkowcem jestem od 1958 roku.
Niepokój mój powodowany jest przywoływaniem Art. 30 do projektu nowej ustawy,
który odnosi się do tak zwanego pseudo-uwłaszczenia. Obawiam się. że fakt ten spowoduje
falę niezadowolenia działkowców, bo z uwłaszczenia nie wszyscy będą mogli skorzystać.
Obawiam się również, że nierówność praw działkowców będzie podstawą do zaskarżenia
ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Na takie niebezpieczeństwo wskazują stanowiska
Związku Miast Polskich oraz opinie resortów rządowych. Dlatego działkowcy domagają
się i usilnie zabiegają o wy łączenie Art. 30 do odrębnej ustawy i niełączenie jej z projektem
obywatelskim.
Panie Premierze, jestem od 20 lat prezesem ogrodu i obawiam się. że wtłoczenie
Art.30 do nowej ustawy bedzie wymagało zmian regulacji określających zarządzanie
ogrodem, obrotem działkami i likwidacji ROD. Wątpliwe będzie również zachowanie
zwolnień podatkowych dla działkowców i ogrodów.
Panie Premierze, mam na uwadze Pana zapewnienia wyrażone na spotkaniu
z działkowcami w jednym z warszawskich ogrodów oraz w liście skierowanym do polskich
działkowców: ufam tym zapewnieniom. Jednak moje przekonanie o dobrej intencji słów Pana
Premiera skaleczone jest postawą posłów PO, którzy pilotują opracowywanie nowej ustawy.

W tym procesie wolą Pana Premiera było, i sądzę że jest. by Obywatelski Projekt Ustawy
był traktowany jako wiodący. Działkowcy dostrzegają, że mimo protestów przed Urzędami
Wojewódzkimi i Marszałkowskimi, mimo manifestacji warszawskiej w dniu 10.10.2013r.
posłowie PO nadal chcą łączyć ideę pseudo-uwtaszczenia z projektem obywatelskim,
co wywołuje nasz sprzeciw.
Panie Premierze, sytuacja jaką Panu opisuję, to nie tylko mój punkt widzenia
to

opinia

mojego

środowiska,

które

oczekuje

Pana

zdecydowanej

jest

reakcji

w ślad za obietnicami danymi polskim działkowcom.
Panie Premierze, z obawami liczymy każdy dzień przedłużających się prac.
Pozostało nam 90 dni do terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny .

Z wyrazami szacunku.
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