
Pan 

Donald TUSK 

Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

Aleje Ujazdowskie 1/3 

00-583 WARSZAWA 

Szanowny Panie Premierze! 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pionierów we 
Wrocławiu zgromadzeni na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 14 
kwietnia 2012 r. zwracamy się do Pana o poparcie naszych poczynań w obronie 
ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Od kilku lat ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest atakowana 
przez niektórych działaczy samorządowych, senatorów i posłów naszego Sejmu 
mających na celu zniszczenie ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

W 2009 roku poseł PIS Andrzej Dera zaproponował prywatyzację 
ogrodów działkowych i nacjonalizację majątku Polskiego Związku 
Działkowców w miejsce obowiązującej ustawy o ogrodach działkowych. 
W roku 2010 ówczesny I Prezes Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Lech 
Gardocki złożył w Trybunale Konstytucyjnym RP wniosek o uznanie ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych za niezgodną z Konstytucją RP. 

Wrocławscy kandydaci na radnych z ramienia Platformy Obywatelskiej 
we Wrocławiu w czasie kampanii przedwyborczej obiecywali wspierać i chronić 
ogrody działkowe, a dziś około 1000 ha terenów wrocławskich ogrodów zostało 
przeznaczone w „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wrocławia" pod budownictwo mieszkaniowe i zieleń 
ogólno-mięjską. 

Z przykrością stwierdzamy, że radni naszego miasta zapomnieli o swoich 
wyborcach-działkowcach i ich rodzinach, które morderczym wysiłkiem 



rozminowywali zniszczony wojną Wrocław i zakładali ogrody działkowe, by 
uczynić z nich źródło tanich owoców i warzyw oraz miejsce wypoczynku po 
pracy. Wiele działek jest od kilku pokoleń utrzymywanych przez te same 
rodziny. Tu młode pokolenie uczy się szacunku do przyrody i dobrosąsiedzkiej 
samopomocy. Rodzinom o niskich dochodach, a takich jest ogromna większość, 
działka zastępuje wczasy czy sanatorium, tam wypoczywają i nabierają sił do 
pracy. Emeryci i renciści, często osoby samotne, traktują swoje działeczki jak 
„letni dom", w którym spędzają od wiosny do jesieni większą część dnia, gdzie 
mogą spotkać się z sąsiadami i spędzić mile czas. 

Akcje podejmowane przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach 
działkowych zakłóciły nasz spokój, naruszają ład i porządek a w wśród 
działkowców wzniecają bunt i niepokój. 

Szanowny Panie Premierze! 

My działkowcy chcemy żyć w państwie prawa stabilnego. Chcemy także 
spokoju prawnego, który zapewnia nam ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Mamy pełną świadomość, że jak żadna wcześniej, 
ochrania interesy działkowców i gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie i 
rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Dlatego też zwracamy się do Pana Premiera z prośbą, by swoimi 
wpływami ochronił NASZĄ USTAWĘ tak, by bez żadnych zmian mogła 
dalej służyć ponadmilionowej rodzinie działkowców polskich. 

W imieniu działkowców - Zarząd ROD 

Do wiad.: 1) Trybunał Konstytucyjny RP W-wa 

2) Krajowa Rada PZD W-wa 

3) Okręgowy Zarząd PZD Wrocław 


