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Szanowny Panie Premierze, 

Od dłuższego czasu działkowcy kierują do Pana listy i wystąpienia w obronie 
ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działowych, bez odzewu. 
Jak długo mamy udowadniać, że ustawa spełnia oczekiwania milionowej rzeszy 
obywateli. Mamy świadomość, że problemem nie są sami działkowcy, ale 
zajmowane przez nich tereny, które można sprzedać deweloperom i innym 
inwestorom. Kością niezgody są również odszkodowania dla działkowców za 
majątek na działkach, który tworzyli nie szczędząc sił i środków przez 
dziesięciolecia, oraz tereny zamienne na których powstają nowe ogrody. Warto 
jednak zwrócić uwagę na fakt ,że zapisy te gwarantują zachowanie rodzinnych 
ogrodów działkowych dla przyszłych pokoleń. Dokąd będziemy patrzyli na 
tereny ogrodów przez pryzmat „kasy". Brak głębokiej analizy demograficznej 
spowodował, że przez szereg lat sprzedawano budynki przedszkoli i żłobów. Bo 
aktualnie były niepotrzebne . Rządzącym nie przyszło do głowy, że w krótkim 
czasie brak tej infrastruktury wywoła tak ogromne komplikacje. Dzisiaj w 
zawrotnym tempie tworzy się prowizoryczne rozwiązania, z krzywdą dla 
młodego pokolenia. 

Panie Premierze, 
Bum mieszkaniowy spowodował ,że deweloperzy zabudowywali wszystko co 
było możliwe. Tereny zalewowe zabezpieczające przez wiele lat miasta i wsie, 
zabetonowano i zabudowano, naruszając stosunki wodne. Brak stref 
ekologicznie czynnych spowodował podtopienia i powodzie z powodu 
uniemożliwienia odprowadzenia wód opadowych. Również w tym przypadku, 
brak wyobraźni i racjonalnych wyborów, przynosi wymierne straty finansowe 
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. dla Państwa i obywateli. Zalane domy i piwnice zniszczone drogi i ulice, to 
odpowiedź natury na pogwałcenie równowagi ekologicznej. Działkowcy i 
ogrody odczuwają to bezpośrednio. Na terenie Mazowsza znaczna część 
ogrodów dotknięta została podtopieniami i zalaniami. Jednak z wiarą i 
samozaparciem odtwarzaliśmy infrastrukturę i nasadzenia. Mamy bowiem 
świadomość, że dla wielu osób to jedyna możliwość czynnego wypoczynku i 
rekreacji, kontaktu z innymi i szansą na integrację rodzin. 

Panie Premierze, 
Spełniane przez ogrody funkcje i sposób demokratycznego zarządzania 
ogrodami powodują, że działkowcy w pełni akceptują uchwalone w 
2005r.regulacje prawne i walczą w sposób pokojowy o ustawę o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Przyjęte w ustawie rozwiązania gwarantują nam spokój 
bezpieczeństwo, bez obawy, że jutro przyjdzie były właściciel i wyrzuci nas z 
terenu zagospodarowywanego przez działkowców w majestacie prawa. Dlatego 
oczekujemy ,że władze państwowe i parlamentarzyści przestaną „ poprawiać" 
prawo w zależności od opcji politycznej i przekonań. Co to za państwo, w 
którym obywatel nie może wierzyć w stabilność prawa ? Przez ponad sto lat 
ogrody były potrzebne i traktowane z należytą powagą. Dzisiaj są balastem bo 
nie przynoszą wymiernych korzyści ze sprzedaży gruntów. To nieprawda 
przynoszą wymierne korzyści, w postaci troski o : naturę, zdrowie fizyczne i 
psychiczne całych pokoleń, wychowanie w poszanowaniu środowiska, i 
otoczenia. To wartości bezcenne, których nie da się kupić ani sprzedać. 

Nie jesteśmy garstką wichrzycieli, którzy dla własnych interesów zniszczą 
wszystko. Chcemy być traktowani w sposób odpowiadający wielkości 
organizacji jaka nas reprezentuj e-Polskiego Związku Działkowców-
stanowiącego głos miliona polskich rodzin. Dlatego zwracamy się do Pana 
Premiera o jednoznaczną odpowiedź jakie prezentuje Pan stanowisko w naszej 
sprawie. Wiele rzeczy można odtworzyć, ale zniszczonych i zabetonowanych 
ogrodów się nie da. Wiedzą o tym rządy i społeczeństwa, które popełniły ten 
błąd i dzisiaj próbują go naprawić. 

Dlatego w imieniu działkowców i ogrodów mazowieckich liczymy na rozsądek 
rządzących. 


