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Szanowny Panie Premierze! 

My działkowcy stanowczo protestujemy wobec świadomego opóźniania przez Posłów 
Platformy Obywatelskiej prac sejmowych dotyczących uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Nowa ustawa działkowa utknęła w miejscu na skutek dodania przez posłów PO art. 
30 do obywatelskiego projektu ustawy o tzw. uwłaszczeniu, wbrew naszej woli i z rażącym 
zlekceważeniem opinii ekspertów w zakresie niekonstytucyjności tego przepisu. Ten stan rzeczy 
oceniamy wyłącznie jako polityczną manipulację Platformy Obywatelskiej w celu poprawienia 
wyników w notowaniach rządu i Premiera. W tej politycznej rozgrywce my działkowcy nie chcemy 
uczestniczyć i stanowczo odrzucamy gest dawania działkowcom „gruszek na wierzbie". Ten gest 
jest pozornym uwłaszczeniem, które niczego nam nie daje a jedynie doprowadzi do rozpadu 
ogrodów działkowych i powrotu wolnych gruntów do ich właścicieli. Jeżeli rządząca w państwie 
partia zamierza coś dać działkowcom, to jedynie uwłaszczenie do użytkowanej działki w drodze 
odrębnej ustawy. Na takie rozwiązanie nie ma w tej chwili czasu. Dlatego w obecnej sytuacji 
podstawą nowych regulacji prawnych, zgodnych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jest 
obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym swój podpis złożyło 
prawie milion Polaków. Ten projekt jest opracowany przez działkowców dla działkowców i co 
najważniejsze, w ocenie ekspertów, jest wolny od wad i nic nie stoi na przeszkodzie aby jego 
procedowanie w Sejmie zostało zakończone. 

Panie Premierze 

Czas działa na naszą niekorzyść, ponieważ z dniem 21 stycznia 2014 r. powinna wejść 
w życie nowa ustawa o ogrodach działkowych. Tymczasem posłowie PO twierdzą, że to z woli 
Pana Premiera w naszym projekcie wniesiony został zapis o „uwłaszczeniu" Dalsze forsowanie na 
siłę spornego „uwłaszczenia" powoduje, że ustawa nie będzie uchwalona w terminie wskazanym 
przez Trybunał Konstytucyjny. Wówczas milion rodzin polskich działkowców zostanie 
pozbawionych wszystkich praw, w tym prawa do użytkowania działek. Zostaniemy wywłaszczeni 
z naszej własności na działkach. Czy takim gestem zamierza nas Pan Premier obdarować i tym 
samym potwierdzić, że strategia partii rządzącej zmierza do zrujnowania polskiego systemu 
ogrodnictwa działkowego i do odebrania działkowcom wszystkich konstytucyjnie chronionych 
praw nabytych do działek.? 

W tej sytuacji żądamy usunięcia art. 30 o tzw. uwłaszczeniu z obywatelskiego projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a tym samym o umożliwienie zakończenia 
procedowania nad nową ustawą, na którą oczekuje milion rodzin polskich działkowców. 
Do wiadomości: 

1. Krajowa Rada PZD. Podpisy działkowców 

2. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD. na oryginale 53 podpisy 


