
Kłodzko, 28 marca 2012 r. 

List 
działkowców z powiatu Kłodzko, woj. dolnośląskie 

do Premiera RP Pana Donalda Tuska 
w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Szanowny Panie Premierze 

W obronie Polskiego Związku Działkowców, naszych ogrodów 
i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcy z całej Polski kierują 
listy, protesty i apele do Pana Premiera, do Pani Marszałek Sejmu RP, do 
parlamentarzystów PO. Oczekiwaliśmy, iż osoby publiczne sprawujące władzę 
w państwie powinny obywatelom - w większości swojemu elektoratowi, udzielić 
odpowiedzi. Odpowiedzi na temat nas żywotnie interesujący, a mianowicie, czy 
nasze ogrody, Polski Związek Działkowców i nasza ustawa o rodzinnych ogrodach 
działkowych mają szansę pozostania w dotychczasowym stanie prawnym, czy nie 
mają i dlaczego. 
Mamy prawo domagać się tego, ponieważ ta sprawa dotyczy nas - 1 200 000 rodzin 
działkowców w Polsce. 
Brak odpowiedzi na nasze listy jest dla nas sygnałem, że wobec naszej sprawy 
podejmowane są niekorzystne dla nas rozwiązania. 

Ustawę o rodzinnych ogrodach zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego 
I Prezes Sądu Najwyższego. Do tej pory nie ma jeszcze werdyktu. Z uzyskanych 
informacji wiemy, że nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, 
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowano 
projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych, który zawiera niekorzystne dla nas 
rozwiązania. 
O podjętych pracach nad tym projektem Ministerstwo nie powiadomiło, ani nie 
zaprosiło do konsultacji Polskiego Związku Działkowców - ustawowego 
reprezentanta interesów i praw działkowców. 

Projekt ten był konsultowany ze stowarzyszeniami działkowymi, które nie mają 
żadnego prawa do reprezentowania naszych interesów i praw, ponieważ te 
stowarzyszenia to nie Polski Związek Działkowców. Stowarzyszenia te reprezentują 
jedynie partykularne interesy swoich członków, którzy w sposób rażący naruszyli 
przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przepisy statutu i regulaminu 
oraz prawa budowlanego. Dla tych członków nasz Związek przeszkadza, gdyż nie 
chce usankcjonować bezprawia jakiego się dopuścili na użytkowanych działkach. 
Ten stan rzeczy wskazuje dobitnie, że Polski Związek Działkowców został 
zlekceważony prze podległe Panu Premierowi Ministerstwo. Zlekceważono 1200 000 
rodzin - obywateli, a za partnera do współpracy w tak ważnej sprawie dla rodzin 



działkowców zaproszono stowarzyszenia reprezentujące najczęściej byłych 
działkowców, którzy bezprawnie zajmują działki w naszych ogrodach i którzy swoją 
aktywność przejawiają tylko na łamaniu obowiązującego prawa w naszym Związku. 

Nie zgadzamy się także z tym, że na reprezentantów Sejmu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, który będzie rozpatrywał wniosek o stwierdzenie rzekomej 
niekonstytucyjności naszej ustawy, Marszałek Sejmu poprzedniej kadencji wyznaczył 
posłów: Andrzeja Derę i Stanisława Piętę. Szczególnie poseł Andrzej Dera słynie 
z wrogiego stosunku do PZD. Jest oczywistym, że nie będzie obiektywnie oceniał 
naszej sprawy. 

W naszej tak ważnej sprawie organy państwowe czynią wszystko, aby nasz 
Związek, nasze ogrody i działkowców ocenić negatywnie i w aureoli prawa znieść 
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, a w jej miejsce uchwalić nową, która 
bez wątpienia uświęci cel ponad 20 letniej walki władzy o wyrwanie gruntów 
rodzinnych ogrodów działkowych. Na te grunty z niecierpliwością czekają 
deweloperzy. Wpływy lobby deweloperskiego na polityków - decydentów są 
widocznie tak silne, że decydenci nie zważają, że za sprawą naszej ustawy stoi ponad 
1.200 000 polskich rodzin. 

Panie Premierze - przekazując Panu nasz list, wierzymy w bezstronność 
i obiektywizm Pana w naszej sprawie. Mamy też nadzieję, że zajmie Pan stanowisko 
w odniesieniu do pozostawienia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. w dotychczasowym jej 
zapisie. Ta ustawa dobrze nam służy i zabezpiecza nabyte prawa działkowców. Te 
prawa mają też konstytucyjną ochronę i chcielibyśmy aby tak pozostało. 

List nasz przekazujemy do wiadomości: 

- Ministrowi Transportu, Budownictwa Podpisy: 
i Gospodarki Morskiej Na oryginale 31 podpisów 

- Klubom parlamentarnym PO,PSL,SLD 
- Krajowej Radzie PZD 
- Okręgowemu Zarządowi Sudeckiemu PZD. 


