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Do Premiera Rządu RP 

Pana Donalda Tuska 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Irena" w Inowrocławiu 
zwraca się do Pana Premiera o wycofanie z obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych, wprowadzonego do projektu przez posłów 
Platformy Obywatelskiej art. 30, zawierającego koncepcję uwłaszczenia. 

Panie Premierze ! 

Jeżeli w rzeczywistości chce Pan dotrzymać słowa danego nam - działkowcom, że 
nie stanie się nam krzywda, to czemu przy budowie nowej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych prowadzi Pan "grę w uwłaszczenie", która stać może się dla 
nas katastrofą ? Czemu trwa Pan w uporze wiedząc, że to ustawie zaszkodzi, a już na 
pewno nie pomoże ! 

Pan doskonale zdaje sobie sprawę ze skutków wprowadzenia do projektu ustawy w 
art. 30 uwłaszczenia i związanych z tym konsekwencji - zaskarżenia ustawy z tytułu 
jej niekonstytucyjności, o czym już wypowiada się Związek Miast Polskich. Nie 
damy nabrać się Pańskiej "grze w dobrego wujka" sprawiającego działkowcom 
prezent, porównywalny do pocałunku Judasza. Nie chcemy prezentów, które staną 
się dla nas przekleństwem. Po co nam ustawa z opcją uwłaszczenia, skoro nie będzie 
ona mogła zostać skonsumowana przez wszystkich działkowców, a prawdopodobnie 
przez nikogo ? 

Jeżeli prawdą jest, jak mówią posłowie PO, że w sprawie ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych decyzje podejmuje tylko premier, posłowie są tylko 
wykonawcami poleceń, to dzisiaj czekamy już tylko na decyzję Pana Premiera w 
sprawie wyłączenia art. 30 z projektu obywatelskiego ustawy o r.o.d. 

Czasu na przyjęcie nowej ustawy pozostaje już coraz mniej. Coraz mniej czasu 
pozostaje też Panu Premierowi na zachowanie twarzy przed milionową grupą 
polskich działkowców. W swoich ocenach będziemy skrupulatni. Bez względu na 
rozwój wydarzeń zachowamy swoją jedność wynikającą ze wspólnoty interesu 
środowiska działkowców. Zapamiętamy podczas kolejnych wyborów, kto w jaki 
sposób zapewnił nam przyszłość, lub został grabarzem ogrodów. 



W imieniu działkowców z ROD "Irena" w Inowrocławiu apelujemy o 
spowodowanie w trybie pilnym przyjęcia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, z wyłączeniem z projektu obywatelskiego art. 30 ustawy 
zawierającego koncepcję uwłaszczenia. 
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