
Wałbrzych, 31 marca 2012 r. 

Premier Rządu RP 
Pan Donald Tusk 

Apel 

Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Biały Kamień" w Wałbrzychu 

w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Biały Kamień" 
w Wałbrzychu, niniejszym prosimy Pana Premiera o wsparcie naszych starań 
w utrzymaniu w niezmienionym zapisie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Istnienie naszej ustawy jest zagrożone w związku z jej zaskarżeniem przez 
I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego a wraz z nią zagrożone 
jest istnienie naszych ogrodów działkowych. 
Wiemy też, że w podległym Panu Premierowi Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest przygotowany projekt nowej ustawy 
o ogrodach działkowych, który zakłada : 

- utratę naszych praw do nieodpłatnego korzystania z działki, 
- obowiązek płacenia podatków za działki i grunty wspólne w ogrodach, 
- utratę praw a do działek zamiennych w razie likwidacji ogrodów, 
- pozbawienie nas prawa własności do naszych altan i nasadzeń na działkach, 
- pozbawienie nas ochrony prawnej przed likwidacją ogrodów. 

Wiemy też skąd się wzięła ta inicjatywa rządowa, wyprzedzająca ewentualne 
rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Jest oczywistym, że jeśli taki projekt 
uchwali Sejm RP, to straci moc nasza ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych 
z dnia 8 lipca 2005 r. i Trybunał Konstytucyjny nie będzie musiał zajmować się 
sprawą zaskarżenia naszej ustawy. 

Ten projekt niechybnie doprowadzi do likwidacji ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. Jedynym gwarantem przetrwania ogrodów i naszej ponad 110 letniej 
polskiej tradycji jest ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Rządowy projekt ustawy o ogrodach działkowych jest wymierzony przeciwko 
nam zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców. Teraz rozumiemy dlaczego 
tenże projekt powstawał bez udziału naszego reprezentanta - Polskiego Związku 
Działkowców. Wiemy też, że do prac nad projektem zostały dopuszczone osoby 
postronne, nie mający od nas 1.200 000 działkowców w Polsce żadnego 
upoważnienia. Jest to precedens nie do przyjęcia. 



Jeszcze nigdy nie zostaliśmy tak potraktowani przez nasze władze. 
Czy my działkowcy nie jesteśmy godni dialogu z nami w naszej sprawie? 
Sądzimy, że na ten dialog nie jest za późno, zważywszy że domagają się tego 
działkowcy z całej Polski. Wierzymy, że zechce Pan rozpoznać temat ustawy z dnia 
8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i ocenić nasze oczekiwania, a 
także rozważyć, czy należy dopuścić do likwidacji ogrodnictwa działkowego 
kosztem 1 200 000 polskich rodzin stanowiących ubogą część społeczeństwa. 

Panie Premierze 
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Biały Kamień" w Wałbrzychu 
apelują aby udzielił nam Pan swego wsparcia w utrzymaniu naszych 
dotychczasowych praw do korzystania z działek, wsparcia w pozostawieniu naszej 
dobrej ustawy. Prosimy też aby Pan Premier zechciał uwzględnić, że my działkowcy 
nie chcemy żadnych zmian, chcemy trwać w naszej jedności i w naszym Polskim 
Związku Działkowców. 
Apelujemy i prosimy - niech nam władza nie zabiera tego co nam działkowcom 
dobrze służy, a także wszystkim mieszkańcom polskich miast. 

Niniejszy apel przekazujemy do wiadomości: 
Marszałkowi Sejmu RP 
Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Krajowej Radzie PZD 
Okręgowemu Zarządowi Sudeckiemu PZD. 

Podpisy działkowców: 

Na oryginale 42 podpisy 


