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Do Premiera RP Pana Donalda Tuska 

Do wiadomości Posłów na Sejm RP 

Szanowny Panie Premierze, 

Pragnę zwrócić Pana uwagę na problemy działkowców, miliona rodzin i obywateli RP. Najważniejsze 

jest uchwalenie nowego prawa regulującego istnienie ogrodów działkowych. Podkreślam szczególnie słowo 

„istnienie", ponieważ już teraz włodarze miast przedstawiają plany zagospodarowania gruntów pod 

ogrodami w sposób dalece odmienny od dotychczasowej ich funkcji. 

Myślę przede wszystkim o moim ogrodzie, którego teren w przygotowanym studium 

zagospodarowania dla miasta Krakowa został przewidziany, jako przestrzeń pod niskie mieszkalnictwo. 

Nadmienię, że ogród znajduje się tuż przy torach kolejowych, sąsiedztwo takie nie wydaje się, zatem 

atrakcyjne mieszkaniowo. Działkowcom natomiast to wystarcza. W ROD „Telpod" odpoczywają wśród 

zieleni i poprzez pracę na własnych grządkach mieszkańcy okolicznych osiedli. Przestrzeń dookoła ogrodu 

od kilku lat jest zabudowywana kolejnymi blokami, a tak zagęszczony obszar potrzebuje zieleni. Pomimo 

tego i ten ogród zamienić się ma w osiedle. 

Czy to siła lobby developerskiego? Czy rozumienie potrzeb mieszkańców po swojemu? Kraków zimą 

zmaga się ze smogiem, latem z podwyższonymi wskaźnikami ozonu. Na zieleń miejską nie ma funduszy, 

a ogrody działkowe radni chętnie usuwają. 

Dlatego, Panie Premierze, interesowałam się pracami podkomisji nadzwyczajnej, czytam opinie na 

temat wprowadzonych poprawek i żyję obawami, że do 20 stycznia 2014 r. nowa ustawa nie powstanie. 

Żyję obawami, że veto zgłosi Prezydent RP, gdy zwróci uwagę na niekonstytucyjne zapisy - uwłaszczenie 

dla wybranych, brak wolności zrzeszania się, paraliż prac stowarzyszeń ogrodowych. Drżę także na myśl, że 

te przepisy zostaną przegłosowane, podpisane i ustanowione. A co dalej? Radźcie sobie z bublem 

prawnym, który skończy się Trybunałem Konstytucyjnym? 

W Sejmie RP jest wielu doradców, prawników i konstytucjonalistów. Proszę Pana Premiera, by nowe 

brzmienie obywatelskiego projektu ustawy o ROD zostało przez nich zbadane, a zapisy niekonstytucyjne 

zastąpione przez te, które już wcześniej uznano za zgodne z najważniejszym w Polsce prawem. Mil ion 

rodzin czeka na te decyzje. 
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