
Rodzinny Ogród Działkowy „Przylesie" Sulechów, 4.11.2013r. 

Pan 
Donald Tusk 
Premier RP 

Szanowny Panie Premierze! 
Chcemy nie po raz pierwszy wyrazić pogląd nie tylko nasz, ale i pozostałych działkowców 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przylesie" o pełnym poparciu Obywatelskiego Projektu Ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który wychodził naprzeciw oczekiwaniom polskich 
działkowców, jak również uwzględniał uwagi wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
Zapewnienie Pana Premiera o tym, że działkowcom nie stanie się krzywda i projekt ten będzie 
wiodącym wszczepiło w nas nadzieję szybkiego uchwalenia ustawy i tym samym zapewnienie 
spokoju nam i naszym rodzinom co dalszego gospodarowania na działkach. 
Niestety przepychanki Posłów Platformy Obywatelskiej w czasie prac Podkomisji Sejmowej, a 
szczególnie nie liczenie się z głosem naszych przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
spowodowało przedłużanie całej procedury legislacyjnej, co może doprowadzić do nie uchwalenia 
ustawy w nakazanym terminie, a co za tym idzie pozostawienie nas działkowców bez dobrej ustawy 
gwarantującej spokojne gospodarowanie. 

Panie Premierze! 
Chcemy z całą stanowczością powiedzieć że czujemy się zawiedzeni postawą posłów PO, a ich 
obietnice składane przy okazji różnych spotkań nie mają przełożenia na ich dotychczasowe 
działanie. 
Uporczywe trwanie Posłów Platformy Obywatelskiej przy obecnym sposobie uwłaszczenia 
zawartym w art. 30 proponowanej ustawy w przypadku jej uchwalenia prowadzi do zaskarżenia jej 
do TK, a tym samym przekroczenie terminu w którym powinna być uchwalona. Jesteśmy przeciwni 
uwłaszczeniu, które dotyczy tylko pewnej grupy działkowców, dzieli naszą społeczność na tych co 
mogą się uwłaszczyć i tych co nie mogą. Ponadto inne przepisy prawne budzą poważne 
wątpliwości co do realności uwłaszczenia w proponowanej formie, a dowodem tego jest 
Stanowisko Miast Polskich z dnia 25 września b.r., oraz szczegółowe wyjaśnienia Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej. Wydaje się bardzo słuszną propozycja Komitetu o wyłączenie 
art. 30 z projektu ustawy i wypracowanie oddzielnej ustawy ujmującej całokształt 
problematyki uwłaszczenia działkowców, która dotyczyłaby wszystkich działkowców bez 
względu na sposób korzystania z terenu zarządzanego przez przyszłe Stowarzyszenie 
Ogrodowe. 

Panie Premierze! 
Apelujemy do Pana oraz Posłów PO i SP aby zechcieli słuchać naszego głosu, by jak najszybciej 
doprowadzić do uchwalenia proponowanej ustawy i zagwarantować nam działkowcom zachowanie 
praw zawartych w projekcie obywatelskim wraz z uzgodnionymi poprawkami. 
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