
Chodzież, dnia 31 marca 2012 r. 

Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy 
"Drogowiec" w Chodzieży 

Pan 
Donald Tusk 
Premier Rządu RP 
Warszawa 

Szanowny Panie Premierze ! 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Drogowiec" w Chodzieży biorący udział w 
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 31 marca 2012 roku z niepokojem przyjmują 
informację przekazywane z różnych źródeł, że w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej prowadzone są prace nad nową ustawą o ogrodach działkowych. 
Do opracowania ustawy powołano zespół, w którym miejsca zabrakło dla przedstawicieli 
Polskiego Związku Działkowców- reprezentanta miliona 250 tysięcy działkowców. 
Zaproszono natomiast przedstawicieli Stowarzyszeń działkowych, które powstały w 
ogrodach, dlatego że pozbawiono ich działek z powodu nieprzestrzegania przepisów 
Związku a przede wszystkim ustawy Prawo budowlane. 
Pytamy więc Pana Premiera dlaczego przy tworzeniu prawa działkowego brak jest naszych 
przedstawicieli a znalazły się tam osoby nie przestrzegające prawa polskiego. Czy takie 
osoby powinny opiniować ustawy? Naszym zdaniem jest to niedopuszczalne. Pan Premier 
wypowiadając się ostatnio w mediach powiedział, że "Polska jest krajem gdzie przestrzegane 
jest polskie prawo i prawo międzynarodowe". Prosimy więc podjąć działania aby w 
Ministerstwie kierowanym przez Pana Ministra Sławomira Nowaka przestrzegano prawa. 

Panie Premierze! 

Chcemy tym listem Pana poinformować, że nasza ustawa o rodzinnych ogrodach 
działkowych z 8 lipca 2005 roku została wprowadzona w życie. Funkcjonuje dobrze i 
gwarantuje nam działkowcom - bezpłatne użytkowanie działek, prawo do własności 
nasadzeń i do obiektów pobudowanych na działkach, prawo do odszkodowania za utraconą 
własność wskutek likwidacji ogrodu oraz prawo do działki zamiennej w przypadku likwidacji 
ogrodu. 

Ta ustawa nam odpowiada, w niej nie trzeba nic zmieniać. Działkowcy to osoby mniej 
zamożne, które właśnie realizują się na swoich działkach, aktywnie wypoczywając ze swoimi 
dziećmi i wnukami i wzbogacają swoje skromne budżety domowe o wyhodowane przez 
siebie owoce i warzywa. 





Panie Premierze ! 

Działkowcy potrzebują pomocy od Państwa a nie zmiany obowiązującej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych z 2005 roku. Apelujemy do Pana o zatrzymanie prac nad zmianą 
ustawy. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Przewodniczący 
Komisji Uchwał i Wniosków » 
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Otrzymują nasz list do wiadomości: 
- Marszałek Sejmu RP, 
- Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej, 
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
- Senatorowie i Posłowie Ziemi Pilskiej, 
- Prezes Polskiego Związku Działkowców. 

Przewodniczący 
Walnego Zebranjap 
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IpolskTzwiazek działkowców 
KRAJOWA RADA _ 

I 2 0 1 2 * « 3 

o. 

l Ü T j K = 


