
Wałbrzych, 11 listopada 2013 r. 

Prezes Rady Ministrów 

Pan Donald Tusk 

Szanowny Panie Premierze 

Od kilku miesięcy z niepokojem obserwujemy brak dobrej woli polityków -
posłów PO dla uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Ustawa powinna wejść w życie najpóźniej z dniem 21 stycznia 2014 r. Na tę 
ustawę czeka milion rodzin polskich działkowców. Jednak sprawę uchwalenia ustawy 
hamuje tzw. „uwłaszczenie" działkowców wniesione wbrew ich woli do obywatelskiego 
projektu ustawy przez posłów PO. Działkowcy mają bowiem świadomość, że sporne 
pseudo uwłaszczenie w swej istocie nie daje im żadnych przywilejów, natomiast otwiera 
drogę do rozpadu ogrodów działkowych i przejmowania gruntów przez właścicieli - gminy 
lub skarb państwa. Słusznie zatem działkowcy nie zgadzają się, aby zapis 
0 „uwłaszczeniu" znalazł się w ustawie. Ponadto „uwłaszczenie" to, jak stwierdzili 
konstytucjonaliści, jest niezgodne z konstytucją, co oznacza, że jeśli Sejm taką ustawę 
uchwali, nie podpisze jej Prezydent RP. 

Działkowcy i ich sympatycy pamiętają o zapewnieniach Pana Premiera z czerwca br, jak 
1 zapewnieniach Platformy Obywatelskiej wygłoszonych przez posła Rafała Grupińskiego 
dla 15 000 działkowców manifestujących przed Sejmem RP w dniu 10 października 
2013 r., który powiedział "Ja jestem gwarancją tego kompromisu jeśli chodzi o Sejm. 
Zawarliśmy porozumienie, które będzie realizowane. To wam obiecuję" Zapewnienia te 
dawały wiele nadziei na szybkie uchwalenie dobrej ustawy na bazie projektu 
obywatelskiego. 

Panie Premierze 

Od dnia krajowej manifestacji działkowców mija już miesiąc czasu, a sprawa uchwalenia 
ustawy utknęła w miejscu. Posłowie PO ów zastój tłumaczą tym, że sporne uwłaszczenie 
działkowców jest pomysłem Pana Premiera. 

Pomimo zdecydowanego protestu działkowców wyrażanego w wysyłanych do Pana 
listach i apelach o usunięcie kontrowersyjnego uwłaszczenia z projektu obywatelskiego, 
posłowie PO nie podejmują żadnej inicjatywy. Ten stan rzeczy może jedynie oznaczać, że 
nie zmienił Pan swojego stanowiska w sprawie „uwłaszczenia". 

Do dnia 21 stycznia 2014 r. zostało zaledwie 70 dni i istnieje realne zagrożenie, że z tym 
dniem milion rodzin polskich działkowców straci wszystko. Czy ma Pan tego świadomość? 
Czy obywatelską inicjatywę w sprawie ustawy dla działkowców popartą przez milion 
obywateli RP postanowił Pan dołączyć do tych odrzuconych przez Sejm wszystkich 
innych inicjatyw obywatelskich popartych podpisami 5 milionów obywateli? 

Panie Premierze 

Ze złych pomysłów każdy odpowiedzialny polityk wycofuje się i tego domagają się od 



Pana działkowcy. Sojusz Lewicy Demokratycznej - Rada Miasta i Powiatu Wałbrzych 
w pełni podziela żądanie działkowców i apeluje jednocześnie o zdecydowaną reakcję 
zmierzającą do usunięcia z projektu obywatelskiego art. 30 o tzw. uwłaszczeniu. 
Jeśli Pański głos ma znaczenie w szeregach Platformy Obywatelskiej, to czas najwyższy 
zakończyć tę batalię z blisko milionem działkowców - także obywateli i wyborców. 
Działkowcy są społecznością spokojną i nigdy nie brali i nie chcą brać udziału 
w politycznych grach. Walczą jedynie o dobre i sprawiedliwe prawo, które pozwoli im 
bezpiecznie korzystać ze swoich ogrodów. 

Z poważaniem, 

Przewodniczący Rady Powiatowej 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Wałbrzychu 

Szymon Heretyk 

Do wiadomości: 

1. Marszałek Sejmu RP 

2. Krajowa Rada PZD. 

3. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD. 


