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 Szanowny Panie Premierze 

W imieniu społeczności działkowców  z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Lenpol” w 

Szczytnie, pragnę wyrazić naszą aprobatę o raz pełne poparcie dla Obywatelskiego Projektu 

Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

 Projekt ustawy cieszy się wśród naszych działkowców dużym uznaniem i akceptacją 

czego dowodem były setki podpisów poparcia. Uwzględnia ona w swych treściach wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego zachowując jednocześnie dotychczasowe prawa i osiągnięcia oraz 

troskę o dobro ogrodów działkowych. 

 Uchwalenie przez Sejm tej ustawy to możliwość zachowania ogrodów i ich dalszy 

rozwój. To zachowanie wszystkich praw nabytych przez działkowców.  

 Panie Premierze. 

Przykro jest nam działkowcom z ROD „Lenpol” usytuowanego na pięknej ziemi mazurskiej, 

kolejny już raz zwracać się do Pana z prośbą o zajęcie konstruktywnego i stanowczego 

stanowiska w sprawie proponowanego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Na bieżąco śledzimy prace podkomisji powołanej do wypracowania obiektywnego projektu 

ustawy. Bardzo niepokoi i irytuje nas fakt forsowania przez posłów PO, którą Pan kieruje 

propozycji uwłaszczenia działkowców (art. 30).  

 Na spotkaniu z działkowcami w jednym z warszawskich ogrodów działkowych przy 

którym był obecny Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, uścisnął mu 

Pan wówczas dłoń przy powitaniu. Oświadczył Pan, wyraźnie podkreślając, że docenia trud i 

jaką włożyli działkowcy w rozwój ogrodów. Oznajmił Pan również, że ogrody działkowe, są 

niezwykle ważne i istotne w życiu wielu Polaków – działkowców, ich rodzin i bliskich. 

Stwierdził Pan, że nie ma przeszkód aby wspólnie wypracować taką ustawę, która nie będzie 

krzywdziła działkowców. A ze względu na ogromne poparcie społeczne projekt obywatelski 

powinien być wiodącym w pracach podkomisji sejmowej. W kilka dni po tym spotkaniu 

napisał Pan w liście do działkowców „osobiście zaangażowałem się nad nową ustawą. 

Zamierzam przypilnować, by zmiany były tylko tam, gdzie są niezbędne, wymagane przez 

Trybunał Konstytucyjny. Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów 

działkowych. Wspólnie pracujemy nad dostosowaniem tych przepisów do   Konstytucji. 

 Obietnice i zapewnienia, jakie wówczas Pan złożył działkowcom, uspokoiły niemalże 

całą społeczność działkowców. Jednak ostatnie wydarzenia poddają w wątpliwość realizację 

pańskich deklaracji. My działkowcy z ROD „Lenpol” czujemy się zawiedzeni i oszukani. 

Obietnice składane działkowcom nie mają żadnego przełożenia na to, co robią posłowie PO. 

Jesteśmy tym oburzeni! Mieliśmy nadzieję, że Pana deklaracje ostatecznie zakończą 

niezrozumiałą dla nas wojnę polityczną, której ofiarą  mogą być ogrody działkowe. 

 Niestety okazuje się, że to nadzieja płonna. Uważamy, że jest to działanie 

niedopuszczalne w państwie demokratycznym. To działanie polegające na tym, że  kilku 

posłów PO zasiadających w podkomisji „lekką ręką” niszczy, sprzeniewierzając się i 



podważając decyzję Pana Premiera. To Ci posłowie dążą do wypaczenia idei projektu 

obywatelskiego, a tym samym zagrażają istnieniu ogrodów działkowych. 

 Największe nasze poruszenie i zdziwienie wywołała decyzja w sprawie uwłaszczenia 

działkowców. Polski Związek Działkowców, my, również nie jesteśmy przeciwni. Chcemy 

jednak, by uwłaszczeniem objęci zostali wszyscy działkowcy, a nie wybrani. Żyjemy i 

mieszkamy przecież w tym samym kraju. Chyba, że jest inaczej? Nie dzielmy działkowców” 

na równych i równiejszych”. Wszyscy mamy prawa i obowiązki, które dotyczyć muszą i 

obowiązywać nas wszystkich, niezależnie od podziałów politycznych. Nie dzielmy Polaków w 

ten sposób, bo to odbije się na nas wszystkich. Dowodów tego jest mnóstwo nie tylko w tym 

przypadku. Uwłaszczenie zaproponowane przez Platformę budzi ogromne wątpliwości 

konstytucyjne, ponieważ uwłaszczenie tylko pewnej grupy działkowców będzie prowadzić do 

uznania tego uwłaszczenia za niekonstytucyjne. Dlatego też apelujemy o rozwagę i równe 

traktowanie działkowców, a posłowie PO którzy pragną uwłaszczenia społeczności 

działkowców niech zaproponują takie rozwiązania poparte przepisami, które będą zgodne z 

prawem i dostępne dla ogółu użytkowników działek, a nie doprowadzały do skłócenia i 

rozbicia działkowców i ogrodów , co spowoduje w rezultacie przejmowanie ogrodów –działek 

przez właścicieli  gruntów,  a to może z kolei nieuchronnie doprowadzić do likwidacji 

ogrodów. 

 Panie Premierze 

Apelujemy o to, by w pierwszej kolejności zagwarantować nam, działkowcom, 

zachowanie praw i obowiązków zawartych w proponowanym obywatelskim projekcie 

ustawy o ROD, z poprawkami, co do, których jest porozumienie, a wyłączyć z 

proponowanego projektu zapis ustawy mówiącej o uwłaszczeniu. Natomiast problem 

uwłaszczenia ustalić w odrębnej ustawie już po uchwaleniu przez Sejm ustawy 

proponowanej przez działkowców. W chwili obecnej najważniejsze jest dla nas 

działkowców, z ROD „Lenpol”, jak również z pozostałych ogrodów w Polsce, aby 

proponowana ustawa uzyskała moc prawną i weszła w życie przed 21 stycznia 2014 roku. 

 Twierdzimy, iż problem uwłaszczenia należy rozważać polubownie odrębną ustawą, po 

szerokich i konkretnych konsultacjach ze specjalistami oraz samymi działkowcami. 

 Apelujemy do Pana Premiera oraz posłów PO  i Solidarnej Polski, wysłuchajcie głosu 

społecznego i uszanujcie wolę obywateli, spełnijcie ich postulaty. 

 Panie Premierze mamy  nadzieję, że jako Premier naszego rządu RP, oraz szef 

największej partii w parlamencie, może i powinien Pan, przełamać niezrozumiały dla nas opór 

posłów PO i doprowadzić do szybkiego uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD 

zgodnie z wolą milionowej rzeszy obywateli. Nie jest jeszcze za późno. Jest szansa aby jeszcze 

odwrócić fatalną sytuację w jakiej obecnie pozostawić chcą nas posłowie PO i SP. 

 Panie Premierze – nie chcielibyśmy się na Panu zawieść. Tym bardziej, że Pani 

marszałek Sejmu Ewa Kopacz w trakcie spotkania z delegacją manifestujących 10 października 

2013 roku przed Sejmem stwierdziła, „że w jej ocenie Pan Premier złożył bardzo konkretne 

deklaracje działkowcom i jest przekonana, że je zrealizuje i dotrzyma danego słowa”. 

Oznajmiła również, że w rządzie jest także wola uchwalenia dobrej dla działkowców ustawy, 

 a sama osobiście jest całym sercem z działkowcami. 

 

        
 


