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Pan Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów RP 

Szanowny Panie Premierze! 

Środowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
Rady Województwa Świętokrzyskiego od samego początku śledzi wszystkie 
wydarzenia jakie dzieją się i mają miejsce wokół polskich ogrodów działkowych 
i blisko miliona użytkowników działek. Począwszy od wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego RP z 11 lipca 2012r. aż po obecne prace nad nowym 
projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż tak ważna i wręcz fundamentalna 
kwestia dla ogromnej rzeszy działkowców - polskich obywateli jest skutecznie 
bagatelizowana i spychana niemalże na sam koniec spraw do tzw. „załatwienia". 

Nie można się z tym absolutnie zgodzić w sytuacji błyskawicznie 
upływającego czasu na wprowadzenie nowych regulacji ustawowych dla tegoż 
środowiska. 

Z wyznaczonych wyrokiem Trybunału osiemnastu miesięcy pozostało 
niespełna trzy, a etapów procesu legislacyjnego jeszcze wiele. 

Najlepszym przykładem powagi sytuacji i jej rangi są tysiące stanowisk, 
apeli i listów kierowanych do parlamentarzystów, w tym także i Pana Premiera. 

Wydawać by się mogło, że problematyka funkcjonowania ogrodów 
działkowych i zachowanie dorobku milionowej rzeszy obywateli nie stanowić 
powinno najmniejszego problemu. Jak złudne jest takie założenie pokazują 
jednak ostatnie wydarzenia. 

Obywatelski projekt ustawy o ROD, poparty przez blisko milion 
działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego napotkał całkowicie 
niezrozumiały opór ze strony klubu Platformy Obywatelskiej już od początku 
procedowania nad nim. 

Pod hasłem pseudo „monopolu PZD", różnymi środkami dąży się 
do najważniejszego z celów, którym jest uwolnienie terenów ogrodów -
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terenów w liczbie 44 tysięcy hektarów, bardzo często szalenie atrakcyjnych pod 
względem lokalizacji i potencjalnych inwestycji. 

Szanowny Panie Premierze! 

Najdobitniejszym wyrazem dezaprobaty a wręcz jaskrawego oburzenia 
środowiska działkowców była odbyta w dniu 10 października br. ogólnopolska 
manifestacja w Warszawie, która zgromadziła blisko 15 tysięcy uczestników 
gotowych walczyć o przysłowiowe „300 m2 działki". 

Razem z manifestującymi była także liczna delegacja OPZZ - organizacji, 
która za jeden z filarów swojej działalności obrała walkę o sprawiedliwość 
i poszanowanie praw obywateli. 

Nie tylko tych skupionych w związkach zawodowych ale także w innych 
formach zrzeszania się - działających dla wspólnego prezentowania i obrony 
interesów członków, także tych „ogrodowych". 

Działkowcy wywalczyli już wiele. Niestety wiele także przed nimi... 
Forsowana przez Posłów PO i Pana Premiera kwestia „pseudo 

uwłaszczenia" może skutecznie wywrócić cały projekt obywatelski do góry 
nogami i spowodować, iż „wywalczone na nowo" zapisy pierwotne w tekście 
projektu, staną się pod względem ich ogółu całkowicie niefunkcjonalne a wręcz 
obarczone bardzo poważną wadą sprzeczności z Konstytucją. 

Zwracamy się zatem do Pana - Panie Premierze - o zmianę zajętego 
stanowiska i wyłączenie owego „dobrodziejstwa" w postaci uwłaszczenia do 
odrębnego aktu prawnego. Wolę taką deklarują od samego początku 
przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz PZD. 

Nie może być tak, aby Premier Rządu występował przeciwko samym 
obywatelom, którzy w liczbie miliona podpisów udzieli swojego poparcia 
dla określonych zapisów i rozwiązań prawnych. 

Szanowny Panie Premierze! 

Prosimy uszanować wolę tak licznej grupy obywateli i umożliwić tym 
samym wejście w życie projektu spełniającego oczekiwania nie tylko samych 
działkowców ale i godzącego interesy samorządów (gmin i Skarbu Państwa) -
właścicieli terenów ROD. 

Jeśli zaś składane przez Pana i klub PO obietnice o woli uwłaszczenia 
polskich działkowców składane są rzeczywiście realnie, to nic nie stoi na 
przeszkodzie aby do prac nad tym zagadnieniem przystąpić oddzielnie 
z gwarancją zachowania tego wszystkiego co wypracowała polska idea 
ogrodnictwa działkowego na przestrzeni minionych ponad 115 - lat. 


