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ROD „Kalina" w Lublinie 

Pan 
Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów 
Warszawa 

Szanowny Panie Premierze, 

Dlaczego, dlaczego ? .... 

Dlaczego upiera się Pan przy utrzymaniu zapisu art. 30 w projekcie ustawy 

o ogródkach działkowych ? Mimo obietnicy szefa Klubu Parlamentarnego PO, posła 

Rafała Grupińskiego, że temat uwłaszczenia - jako wymagający zmiany ok. 20 

innych artykułów ustawy (co hamowałoby dotrzymanie terminu uchwalenia ustawy) 

- zostanie wyodrębniony do odrębnej ustawy, na spokojnie, po wejściu w życie 

przedmiotowej ustawy o ogródkach działkowych ? 

Naprawdę, mamy już niezbite podstawy, aby podejrzewać, że Platforma 

Obywatelska jest tak uzależniona od interesów deweloperów, że zrobi wszystko, 

aby zapewnić sobie alibi do nicuchwalenia ustawy w terminie zakreślonym przez 

Trybunał Konstytucyjny, tj. do 21.01.2014. A gdzie interes kilku milionów 

działkowiczów i ich rodzin ? Przecież wszyscy rozumiemy, że jeśli nie będzie 

ustawy, to od połowy stycznia samorządy przejmą grunty, infrastrukturę, własność 

ogrodów i prywatną własność działkowców i nawet jeśli zechcą zachować teren jako 

ogródki działkowe, mogą postawić takie warunki finansowe, że niewielu 

działkowców zdecyduje się na utrzymanie działek. Abstrahując od słusznej zresztą 

„ideologii" (zielone płuca miasta, utrzymanie dla biedniejszych rodzin, itp.) wywoła 

to nieopisany chaos na rynku obrotu ziemią i niezadowolenie społeczne. 

Czy naprawdę w roku wyborczym jest To Panu potrzebne ? A może ma Pan tak 

wyrafinowane plany „uszczęśliwienia" działkowców, że my, zwykli „uprawiacze" 



ogródkowej ziemi nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć ? Wobec tego, proszę nas 

oświecić. Może to my działamy wbrew własnemu interesowi ? „Zwykły" rozum 

obywatela działkowicza mówi mu jednak, że chce Pan zlikwidować jedną 

z nielicznych już form samorządności z 115-letnia tradycją.. Pańscy posłowie 

i lokalni radni są zakłopotani Pana postawą, bo też uwierzyli w Pańskie obietnice, 

że „<działkowiczom nic stanie się krzywda ". Widocznie mamy różne pojmowanie 

krzywdy, co nie zmienia faktu, że to my, jako słabsi zostaniemy skrzywdzeni 

ewidentnie. 

Biorąc pod uwagę drugi wariant, że Komitet inicjatywy Ustawodawczej i PZD, 

zaszantażowani groźbą nieuchwalenia ustawy do polowy stycznia 2014 r. ugną się 

i zgodzą na uchwalenie ustawy z tym nieszczęsnym art. 30 - to przecież zostanie ona 

zaskarżona cio Trybunału Konstytucyjnego, chociażby przez Związek Miast Polskich, 

Tak więc jej funkcjonowanie będzie zawieszone. I co wtedy V Jakieś szczątkowe, 

ułomne posługiwanie się nielicznymi zapisami starej ustawy z r. 2005 ? 

Panie Premierze, Państwo Posłowie PO - w co Wy gracie, że posłużę się tym 

potocznym i trywialnym określeniem niejasnych interesów ? Co za bałagan chcecie 

nam, działkowcom zafundować ? 

Chociaż reprezentuję inną opcję polityczną, odkąd Platforma rządzi krajem 

akceptowałam ten stan, sama glosowałam na jej przedstawicieli. W pełni 

aprobowałam rządy Pana Premiera. A teraz - jest mi po prostu głupio, że tak się 

pomyliłam. 

Z poważaniem 

/ 


