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Szanowny Panie Premierze! 

Użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „KAMIENIEC" zebrani w dniu 25 
marca 2012 r. na rocznym zebraniu sprawozdawczym mocno zaniepokojeni ciągłymi próbami zmian 
obowiązującej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., - nasilającymi się w 
czasie Pana rządów, - zwracamy się do Pana z apelem o spowodowanie zaniechania tych 
niekorzystnych działań na rzecz zmiany powyższej ustawy godzącej w interesy prawie milionowej 
rzeszy użytkowników działek i unicestwienia ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Obecna Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest pozytywnie oceniana i akceptowana 
przez społeczność polskich działkowców, i nie tylko, czego dowodem jest powszechne poparcie dla 
zastosowanych tam rozwiązań prawnych i potwierdzone w bardzo licznych listach, apelach i 
wystąpieniach kierowanych do instytucji i osób zajmujących się regulacjami prawnymi w RP. 

Zakwestionowane przepisy dotyczą podstawowych praw użytkowników działek 
gwarantujących stabilne i dogodne warunki korzystania z działek, systematyczne inwestowanie w ich 
ciągłą poprawę zagospodarowania z zapewnieniem ustawowym własności nasadzeń, urządzeń i 
obiektów wykonanych lub nabytych ze środków finansowych własnych użytkownika działki oraz 
rozwój ogrodów działkowych jako całości. 

Po odrzuceniu przez Sejm w pierwszym czytaniu projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych opracowanego przez ugrupowanie PIS, działkowcy z zaufaniem spojrzeli na Pana 
ugrupowanie polityczne, a tymczasem nieoczekiwanie były I Prezes SN złożył wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o uznanie za niezgodną z Konstytucją początkowo 13 Art., a następnie całą ustawę o 
rodzinnych ogrodach działkowych, były Marszałek Sejmu G. Schetyna delegował do reprezentowania 
Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej sprawie posłów A. Derę i S. Piętę reprezentujących 
jedną opcję polityczną znanej z nieprzychylności do Polskiego Związku Działkowców, nie dających 
żadnej gwarancji bezstronności w bronieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 
2005 r. uchwalonej wolą większości parlamentarnej, gdyż głosowali przeciwko tej ustawie a następnie 
w opinii z 8 grudnia 2010 r. w imieniu Sejmu poparł wnioski I Prezesa SN. 

Społeczność polskich działkowców niepokoi również prowadzona przez Ministerstwo 
Infrastruktury akcja przeciwko działkowcom, ogrodom i Polskiemu Związkowi Działkowców. Mocno 
bulwersują działkowców różne próby obciążania opłatami z tytułu prawa wieczystego użytkowania 
czy innymi podatkami. 

Mamy nadzieję, że Pan jako Premier i Przewodniczący największego ugrupowania 
politycznego poczyni starania, aby odstąpiono od zmian w Ustawie o rodzinnych ogrodach 
działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. 
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