
Jelenia Góra, 27 marca 2012 r. 

Działkowcy z powiatu Jelenia Góra 

Premier Rządu RP 
Donald Tusk 

Szanowny Panie Premierze 

Sześć miesięcy temu zwołaliśmy II Kongres Polskiego Związku Działkowców, 
ponieważ Polski Związek Działkowców i rodzinne ogrody działkowe znalazły się 
w nadzwyczajnej sytuacji w związku z zaskarżeniem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. Wypracowaliśmy wówczas swoje stanowiska 
w sprawie przyszłości naszych ogrodów, w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych a także i apele do władz państwowych, aby zechciały wyrazić 
swoje stanowiska w naszych sprawach. 
Prezes Polskiego Związku Działkowców przesłał Panu Premierowi list wraz dokumentami, 
które wypracowaliśmy podczas Kongresu i poprosił w naszym imieniu, aby Pan Premier 
wyraził swoje stanowisko w odniesieniu do naszej ustawy, do przyszłości ogrodów 
działkowych w Polsce. 
Niestety, nie odpowiedział nam Pan na ten list, mimo że działkowcy z całej Polski 
kierowali do Pana listy, w których domagali się aby zajął Pan stanowisko w tak ważnej dla 
nas sprawie. 

Jak się dowiadujemy w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej prowadzone są prace nad projektem ustawy o ogrodach działkowych. Wiemy 
też, że projekt zakłada zniesienie naszych praw, które przyznała nam ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
Nikt jednak do tej pory nie ujawnił, że taki projekt jest tworzony. Nikt nie konsultował tego 
projektu z naszym reprezentantem - Polskim Związkiem Działkowców. Doszły do nas 
informacje, że do konsultacji zostali zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeń 
działkowych, które stanowią nieliczne grupy osób łamiących prawo związkowe, najczęściej 
prawo budowlane a także przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Stowarzyszenia te, dla usankcjonowania swojego bezprawia na działkach w naszych 
ogrodach, widzą jedyne wyjście - uchylić ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i 
unicestwić nasz Związek. 
Taki właśnie „partner", jak się okazuje, jest godny dialogu i konsultacji z resortem, który 
podjął się w imieniu rządu opracować projekt ustawy w naszej sprawie. 

Panie Premierze 

Poglądy działkowców w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
są jednoznaczne i wyrażane w tysiącach listów, stanowisk, protestów kierowanych do 
władz państwowych i przekazywanych także Panu do wiadomości. Jednak władza nie 
zamierza, jak do tej pory, podjąć dialogu ze swoim społeczeństwem w tak ważnej sprawie. 



Przekazując Panu Premierowi niniejszy list oczekujemy, że bez względu na to co 
już ewentualnie w naszej sprawie postanowiono, zechce Pan nas o tym poinformować. 

Do wiadomości: 

1. Krajowa Rada PZD w Warszawie. 
2. Minister Transportu, Budownictwa Podpisy: 

i Gospodarki Morskiej. Na oryginale 21 podpisów 
3. Posłowie PO okręgu 

jeleniogórsko - legnickiego. 


