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Pila, dnia 30 października 2013 r. 

Pan Donald Tusk 
Premier Rządu RP 
Warszawa 

Stanowisko 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile 

w sprawie nie wprowadzania do projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych propozycji posłów Platformy Obywatelskiej dotyczącej tzw. uwłaszczenia. 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile reprezentujący 13,5 
tys. rodzin działkowych użytkujących działki w 83 ogrodach naszego okręgu z niepokojem odnoszą się do 
zmiany stanowiska posłów Platformy Obywatelskiej podczas spotkania w dniu 24 października 2013 roku 
Prezesa Eugeniusza Kondrackiego oraz Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z 
Przewodniczącym Klubu PO Rafałem Grupińskim, posłami PO oraz Przewodniczącym Komisji 
Infrastruktury Stanisławem Żmijanem w sprawie zapowiedzianego tzw. uwłaszczenia działkowców na ich 
działkach przez Premiera RP Donalda Tuska w ogrodzie działkowym w Warszawie. 
Działkowcy , samorządy ogrodów oraz członkowie okręgowego zarządu i okręgowych komisji statutowych 
PZD w Pile po bulwersujących obradach Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu przyjęli z zadowoleniem 
uwzględnienie wniosków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do projektu obywatelskiego przez połączone 
Komisje Sejmowe: Komisję infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Społecznej. 
Zmiana deklaracji posłów PO w sprawie tzw. uwłaszczenia jest więc dla nas niezrozumiała. W dniu 
9 października 2013 roku posłowie PO zadeklarowali wyłączenie z projektu obywatelskiego art. 30 
dotyczącego tzw. uwłaszczenia i przeniesienie tej kwestii do odrębnej ustawy, a parę dni po manifestacji 
działkowców w Warszawie wycofują się z złożonych deklaracji. 
Taka postawa posłów PO jest nie do przyjęcia przez działkowców, którzy po deklaracji Premiera i ocenie 
prawnej zaproponowanego uwłaszczenia, które zdaniem eksperta konstytucjonalisty oraz Związku Miast 
Polskich jest niekonstytucyjne, domagali się jego wyłączenia z projektu obywatelskiego do nowej ustawy. 
Ta postawa posłów PO odbierana jest przez działkowców jako działanie na ich szkodę i utrudnianie prac 
nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Panie Premierze, 

Prezydium OZ PZD zapewnia Pana Premiera, że nie jesteśmy przeciwni uwłaszczeniu działkowców na ich 
działkach. Musi jednak ono być przeprowadzone odrębną ustawą obejmować wszystkich działkowców i 
winno ono być zgodne z Konstytucją naszego państwa. 

http://02pzd.pik.pl/


Dlatego zwracamy się do Pana Premiera o uwzględnienie argumentów działkowców i doprowadzenie do 
szybkiego uchwalenia przez Sejm RP projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
z wyłączeniem art 30 i rozpoczęcie prac nad odrębną ustawą która pozwoli na uwłaszczenie działkowców 
na ich działkach. 
Takiego działania oczekują działkowcy od Premiera Rządu RP oraz posłów Platformy Obywatelskiej . 
Pragniemy przypomnieć Panu Premierowi, że do terminu uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny pozostały 82 dni. 

Panie Premierze, 

Działkowcy czekają cierpliwie na przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy, który gwarantuje im 
zachowanie prawa do działki oraz do własności majątku na ich działce. Projektu, który zapewnia im 
swobodę zrzeszania się oraz zachowuje charakter i fijnkcję rodzinnego ogrodu działkowego. Jesteśmy 
przekonani, że Pan Premier oraz Posłowie Platformy Obywatelskiej przestaną myśleć tylko o swojej partii i 
poważnie potraktują blisko milion działkowców oraz ich projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Wiceprezes OZ PZD Maria Fojt 

Sekretarz OZ PZD Andrzej Kierzk 

Prezes OZ PZD Marian Praczyk 

Skarbnik OZ PZD Brunon Semrai 

Członek Prezydium OZ PZD Adam Daszkowski 

Członek Prezydium OZ PZD Aleksander Maniko 

Członek Prezydium OZ PZD Zygmunt Czarny 

Członek Prezydium OZ PZD Stanisław Lemiesz! 

Członek Prezydium OZ PZD Marian Ostaszewsl* 

Przewodniczący Kolegium Prezesów w Złotowie 


