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Pan Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów 

Szanowny Panie Premierze! 

Sytuacja polskich działkowców jest nam bliska. Od wielu lat współpracujemy na wielu 
płaszczyznach z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie. 
Wielu z naszych przedstawicieli jest działkowcami. Od samego początku z uwagą 
śledzimy wszystko co się dzieje wokół kwestii związanych z rodzinnymi ogrodami 
działkowymi oraz samymi działkowcami. Z niepokojem patrzymy na przyszłość 
ogrodnictwa w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Za najbardziej niebezpieczne uważamy zahamowanie prac nad nową ustawą o ROD. 
Jeżeli nic się nie zmieni, to nie powstanie ona w terminie wyznaczonym przez Trybuna 
Konstytucyjny. Jest to niedopuszczalne, zwłaszcza dlatego, że Pan, Panie Premierze, 
obiecał działkowcom powstanie dobrej ustawy i dotrzymanie terminu wyznaczonego 
przez TK. 

Szanowny Panie Premierze! 

Istnieje dobre rozwiązanie dla działkowców. Zapewniające zachowanie 
dotychczasowych praw oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w sposób 
niezagrażający działkowcom, ich własności oraz nie wprowadzający chaosu w zasady 
funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych - obywatelski projekt ustawy o 
ROD. Stworzony on został przez specjalistów od lat ściśle współpracujących ze 
środowiskiem działkowym przy szerokich konsultacjach z samymi działkowcami, 
Czyli bezpośrednio zainteresowanymi. Dlatego też nie rozumiemy dlaczego napotkał 
on tak silny i zdecydowany sprzeciw ze strony Platformy Obywatelskiej. W jego wyniku 
działkowcy zostali zmuszeni do walki o swoje ogrody poprzez organizacje licznych 
manifestacji. 
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Dopiero ta ogólnopolska przyniosła efekt i sprawia, że posłowie procedującv nad nową 
ustawą wreszcie zrozumieli, że jedynie projekt obywatelski jest odpowiedni dla 
działkowców. Wydawało się, że wreszcie można spokojnie wrócić do prac na działkach, 

Nic bardziej mylnego. Pozostała do rozwiązania jeszcze jedna kwestia na siłę forsowana 
przez PO - tzw. „uwłaszczenie działkowców". Nie godzimy się na to, aby pod hasłem 
„pseudo uwłaszczenia" zniszczyć idee ogrodnictwa działkowego. Wprowadzanie 
uwłaszczenia do projektu obywatelskiego spowoduje, że wywalczone przez 
działkowców zapisy projektu, zmian, na które nie ma czasu. Rozwiązanie 
zaproponowane przez PO obarczone jest również wadą sprzeczności z Konstytucją. To 
wszystko realnie zagraża istnieniu ogrodów. 

Działkowcy potrzebują zachowania dotychczasowych praw, a nie wprowadzania 
niedopracowanych, nowych rozwiązań, które są bardziej polityczne niż odpowiadają 
prawdziwym potrzebom tak licznej grupy obywateli, jakimi są działkowcy i ich 
rodziny. Jeżeli uważa Pan, Panie Premierze, że działkowców należy uwłaszczyć to nic 
nie stoi na przeszkodzie zrobić to za pomocą oddzielnej, odpowiednio przygotowanej 
ustawy. Obecnie ważniejsze jest zachowanie dotychczasowych praw istnienia ogrodów 
Brak ustawy w odpowiednim czasie realnie zagraża istnieniu ogrodów działkowych i 
spowoduje, że działkowcy utracą wyniki swojej wieloletniej pracy. 

Apelujemy o wznowienie prac nad ustawą o ROD oraz uchwalenie jej w terminie 
wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny! 

Apelujemy o nową ustawę opartą wyłącznie na projekcie obywatelskim! 

„Uwłaszczanie działkowców" tak, ale tylko, jako oddzielna odpowiednio przygotowana 
i szeroko skonsultowana ustawa! 

Szanowny Panie premierze! 
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