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Pan Donald Tusk 
Premier Rządu RP 

Motto Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone na 
stronie internetowej brzmi: "Wszelka władza społeczności ludzkiej 
początek swój bierze z woli narodu1 W związku z tym mam do Parsa 
Premiera RP jedno pytanie: jak tak ważne i zasadnicze 
stwierdzenie, które winno leżeć na sercu i być naczelnym hasłem 
każdego parlamentarzysty ma się do deklaracji składanych 
niejednokrotnie przez Pana użytkownikom polskich działek, a 
dotyczących wypracowania nowych uregulowań prawnych 
mających zagwarantować dalsze sprawne funkcjonowanie 
ogrodów działkowych, po tym jak Trybunał Konstytucyjny RP 
przekreślił swoim wyrokiem większość paragrafów ustawy z 2005 
roku o rodzinnych ogrodach działkowych? 

Niespełna trzy miesiące dzielą nas działkowców od 
katastroficznie zapowiadających się wizji związanych z dniem 21 
stycznia przyszłego roku. 18 miesięcy, czyli czas dany przez TK RP, 
wydawał się wystarczającym, aby weszła w życie nowa ustawa o 
rodzinnych ogrodach działkowych. Tymczasem bieżąca lektura 
informacji zamieszczanych na stronie internetowej Krajowej Rady 
Polskiego Związku Działkowców uzmysławia mi, że Pan Panie 
Premierze może nie zdążyć wywiązać się ze składanych obietnic, 
że: "działkowcom nie stanie się żadna krzywda". 

Istną "kością niezgody" stał się ostatnio art . 30 projektu 
ustawy o ROD, do którego posłowie z Pana ugrupowania 
politycznego wprowadzić chcą uwłaszczenie. Istnieją jednak, aż 
trzy ważne przesłanki ku temu, aby w pełni zanegować ten pomysi 
posłów Platformy Obywatelskiej: po pierwsze: n iekonstytucyjnie 
zapisu, po drugie: swoisty sposób wykluczenia społecznego 
dotykający około 1/3 wszystkich działkowców, których 
uwłaszczenie nie mogłoby objąć oraz po trzecie: konieczność 
opracowania od podstaw nowej ustawy działkowej, gdyż, według 



wyliczeń około 50% zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o 
ROD musiałoby zostać zmienionych. 

Panie Premierze! 

W Imieniu swoim, 1 myślę, że będę w tym miejscu również 
wyrazlclelką wielu innych użytkowników działek z terenu całej 
Polski, zwracam się do Pana, jako do osoby odpowiedzialnej za 
mądre decyzje dotyczące mieszkańców naszego kraju, 
o nleblokowanie prac nad wprowadzeniem przepisów 
zabezpieczających prawa działkowców do uprawianej ziemi I 
spowodowanie, by doszło do: II i III czytania w Sejmie RP projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pozytywnego 
zaakceptowania w/w projektu ustawy przez Senat RP, podpisania 
projektu przez Prezydenta RP I ogłoszenia projektu ustawy w 
Dzienniku Ustaw odpowiednio wcześnie tj. przed 21 stycznia 2014 
roku. 

Panie Premierze!!! 

Mimo naszych lat pamiętamy I pamiętać będziemy, w Jaki 
sposób podejdzie Pan do tak ważnej dla całej społeczności 
działkowej sprawy dotyczącej obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych l całego procesu jego 
procedowania. 

Z wyrazami szacunku 


