
Piła, dnia 29 października 2013 r. 
POI RKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
U w Hijdzinaego Ogrodu Działkowego 
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Donald Tusk 
Premier Rządu RP 
Warszawa 

Szanowny Panie Premierze, 

Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Zalesie w Pile oraz członkowie 
Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD zebrani na posiedzeniu w dniu 29 października 2013 
roku, po zapoznaniu się z informacją ze spotkania Prezesa Związku i Pełnomocników 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu obywatelskiego ustawy o ROD z 
Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO Rafałem Grupińskim i posłami PO, 
stwierdzamy, że spotkanie to nie przyniosło efektów oczekiwanych przez działkowców w 
sprawie postępu prac nad nową ustawą. 
Uważamy, że istnieje ogromne zagrożenie dia działkowców i ogrodów, że nowa ustawa o 
ogrodach zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie będzie uchwalona do dnia 
21 stycznia 2014 roku. Głównym powodem zahamowania prac nad ustawą jest radykalna 
zmiana stanowiska Platformy Obywatelskiej w sprawie tzw. uwłaszczenia zapisanego w § 30 
projektu obywatelskiego po manifestacji krajowej działkowców w Warszawie. 

Panie Premierze, 

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Zalesie działki użytkuje 630 rodzin, które oczekują 
na nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz na zapowiedziane przez Pana 
Premiera uwłaszczenie. 
Niestety zmiana koncepcji przez posłów Platformy Obywatelskiej po manifestacji 
działkowców w Warszawie, aby zapisać uwłaszczenie w projekcie obywatelskim, a nie w 
odrębnej ustawie doprowadzi do sytuacji, że nowa ustawa nie będzie przyjęta w terminie 
wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny . 
Pytamy więc Pana Premiera dlaczego obiecał Pan działkowcom niekonstytucyjne 
uwłaszczenie i teraz nie potrafi Pan i Posłowie Platformy Obywatelskiej zaakceptować 
uwłaszczenia odrębną ustawą? 
Ta droga jest właściwa i akceptowana przez działkowców. Nas nie interesuje 
niekonstytucyjne uwłaszczenie. Oczekujemy na nową ustawę o ogrodach działkowych i 
odrębną ustawę w sprawie powszechnego uwłaszczenia wszystkich działkowców. 
Działkowcy i członkowie zarządu oraz członkowie komisji statutowych naszego ogrodu 
czujemy się oszukani. Pozostały już tylko 83 dni do uchwalenia nowej ustawy, na którą 
czekamy. Mamy wielkie obawy czy Sejm zdąży przyjąć nową ustawę. Liczymy, że Pan 
Premier włączy się i prace w Sejmie ruszą z miejsca. 
Popieramy działania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz Krajowej Rady PZD w 
sprawie rozstrzygnięć uwłaszczenia działkowców w odrębnej ustawie. 



List nasz kierujemy do wiadomości: Prezydenta RP, Marszałek Sejmu RP? Przewodniczących 
klubów Parlamentarnych Sejmu RP, Parlamentarzystów Ziemi Pilskiej , Komitetu inicjatywy 
Ustawodawczej ustawy o ROD oraz Krajowej Rady PZD. 

Z wyrazami szacunku 
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