
Lublin, 30.10.2013 r. 

Prezes Rady Ministrów RP 
Pan Donald Tusk 
Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 

Stanowisko 
uczestników poszerzonego posiedzenia Prezydium OZ PZD w Lublinie 

z dnia 30 października 2013 r. 
w sprawie wprowadzonego do obywatelskiego projektu ustawy o rod art. 30 

zawierającego koncepcję uwłaszczenia 

Szanowny Panie Premierze! 

Dzisiaj już nie wierzymy w słowa polityków różnych ugrupowań 
politycznych, w tym w słowa Pana Premiera i Pana partyjnych kolegów, że 
krzywda nam działkowcom się nie stanie. Wprowadzone zapisy o uwłaszczeniu 
do obywatelskiego projektu ustawy o rod, które mają zastosowanie tylko do 
części użytkowników działek są przysłowiowym kijem w mrowisko włożonym w 
nasze działkowe środowisko. „Pseudo-uwłaszczenia", które dzieli nie chcemy. 

Opowiadamy się za uwłaszczeniem, które obejmie wszystkich działkowców 
na równych prawach, będzie powszechne i realne do przeprowadzenia. 

Po raz kolejny postawa polityków PO nas rozczarowuje i czujemy się przez 
nich oszukani. Przebieg prac nad nową ustawą działkową jednoznacznie 
wskazuje, że nie o nasze dobro toczy się bitwa. W naszej ocenie art. 30 został 
wprowadzony, by wywołać niepotrzebne konflikty i doprowadzić do likwidacji 
ruchu ogrodnictwa działkowego oraz co nas działkowców najbardziej niepokoi 
opóźnić proces legislacyjny i w konsekwencji nie doprowadzić w terminie 
wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny do uchwalenia przez Sejm RP 
nowej ustawy dla nas działkowców. 

Panie Premierze ! 

Mówimy zdecydowane NIE ! na wprowadzanie podziałów między 
działkowcami oraz podejmowanie przez PO działań, które opóźniają proces 
legislacyjny obywatelskiego projektu. Nie wyrażamy również zgody na 
wykorzystywanie nas działkowców do rozgrywek partyjnych i politycznych oraz 



wprowadzanie rozwiązań prawnych na które, my działkowcy nie wyrażamy 
zgody i są dla nas szkodliwe. 

Wyrażamy natomiast nadzieję, że sprawa uwłaszczenia w sposób rozważny 
i odpowiedzialny będzie uregulowana odrębnymi przepisami, co będzie 
gwarancją na uchwalenie ustawy w terminie wskazanym przez Trybunał 
Konstytucyjny, a nasze stanowisko w tej sprawie nie zostanie przez Pana 
Premiera zlekceważone. 

Wiele pokoleń działkowców walczyło o to, by ogrody dobrze służyły 
polskiemu społeczeństwu dlatego też i tym razem nie pozwolimy na zniszczenie 
naszego dorobku i naszej pracy. 
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Do wiaflomdlci: 
1) Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, PSL, SP, PiS, RP, SLD. 
2) Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. 
3) Przewodniczący Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej. 


