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Szanowna Pani Marszałek! 

„W trosce o los i przyszły kształt ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, jako 
działkowcy i równocześnie przedstawiciele 35 tysięcy użytkowników działek w 
województwie lubelskim zwracamy się do Pani i Posłów wszystkich ugrupowań 
parlamentarnych w Sejmie z prośbą o wysłuchanie i uwzględnienie naszego głosu w 
sprawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Nowa ustawa, w opinii Trybunału Konstytucyjnego, powinna być przygotowana w 
sposób szczególnie rozważny i przy uwzględnieniu wszystkich skutków, jakie pociąga 
za sobą stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów ustawy o ROD z 2005 r. . 

Trybunał podkreślił również, że ochroną prawną objęci w pierwszym rzędzie 
muszą być sami działkowcy, którzy w dobrej wierze, niekiedy od wielu lat, a nawet 
wielu pokoleń użytkują przyznane im działki w ogrodach. 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych skonsultowany z 
naszym środowiskiem, uwzględnia nie tylko treść wyroku Trybunału, ale także prawa 
i dorobek działkowców oraz zachowuje tradycyjną formę funkcjonowania ogrodów, tj. 
zarządzanie ogrodami przez zrzeszenia działkowców. 

Rozwiązania prawne w nim zaproponowane wolne są od polityki i koncentrują się 
wokół funkcji jakie ogrodnictwo działkowe powinno spełniać w społeczeństwie 
polskim, a mianowicie na funkcji socjalnej, rekreacyjno-wypoczynkowej, 
ekologicznej, integracyjnej, a przede wszystkim społecznej. 

Z ogromny niepokojem obserwujemy, jak główne partie polityczne, które zgodnie 
z wcześniejszymi deklaracjami złożyły w Sejmie lub przygotowują swój projekt 
ustawy o dalszym funkcjonowaniu ogrodów wykorzystują wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, by pozbawić nas działkowców działek, naszego majątku, naszej 
demokratycznej, samorządnej organizacji Polskiego Związku Działkowców. 
Organizacji, która przez ponad 30 łat swojej działalności wniosła olbrzymi wkład w 
rozwój rodzinnych ogrodów działkowych oraz do chwili obecnej jest strażnikiem i 
gwarantem naszego bezpieczeństwa. 

Złożony w Sejmie projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez 
Solidarną Polskę przewiduje całkowitą likwidację Związku wraz z nacjonalizacją jego 
majątku. 

W ostatnim czasie dotarły do nas poselskie informacje, iż podobne rozwiązania w 
swoim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowuje Platforma 
Obywatelska. 

W ramach Klubu Parlamentarnego PO powołany zespół pod kierownictwem Posła 
Stanisława Huskowskiego przygotowuje wyrok na działkowców. 
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Bo jak inaczej można nazwać założenia projektu, które pomijają istotę i specyfikę 
funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, stoją w sprzeczności z obywatelskim 
państwem prawa i zmierzają do całkowitej likwidacji ogrodów. 

W granicach państwa demokratycznego nie mieści się przecież nacjonalizacja i 
komunalizacja społecznego i prywatnego mienia. 

Propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej w szczególności 
proponowanie zniesienie ochrony prawnej rodzinnych ogrodów działkowych w 
wyniku wygaszenia użytkowania wieczystego oraz prawa użytkowania gruntów 
rodzinnych ogrodów działkowych przez PZD oraz zaproponowanie formy 
prowadzenia ogrodu na podstawie umowy dzierżawy uznajemy za bezprecedensowe 
łamanie praw obywateli Państwa Polskiego. 

Rozwiązania zaproponowane również w projektach innych ugrupowań 
politycznych, chociażby Klubu Parlamentarnego SLD, nie spełniają naszych 
oczekiwań. 

Z przykrością stwierdzamy, że politycy chcą bez obywateli decydować o dalszym 
losie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zapominają niejednokrotnie, że decyzje, 
które w najbliższym czasie będą podejmować głosując nad nową ustawą o rodzinnych 
ogrodach działkowych zadecydują o zachowaniu lub bezpowrotnym zniszczeniu 
ponad 100 letniej historii i tradycji społecznego ruchu obywateli i polskich ogrodów 
działkowych, które na trwałe wpisały się w krajobraz Polski. 

Kolejny raz zwracamy się do parlamentarzystów o rozwagę w podejmowaniu tak 
ważnych dla całego społeczeństwa polskiego decyzji. 

Rozwiązania prawne zaproponowane w naszym Obywatelskim projekcie ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowym gwarantują że przyszłe pokolenia Polaków będą 
mogły czerpać radość z posiadania i uprawy działki w rodzinnym ogrodzie 
działkowym. 

Pani Marszałek i Szanowni Posłowie - Ocalmy ogrody! - razem. 

Z działkowym pozdrowieniem. 
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Lp. Nazwisko i imię Ppdpis' „ , \ 
1 Błaziak Stanisław 
2 Bodzak Jerzy 
3 Chodak Stanisław7 

4 Dobrzyński Feliks 
5 Dziechciaruk Janina 
6 Gołębiowska Krystyna 
7 Jakóbczyk Zenon 
8 Jarosz Tadeusz — J ^ J n f ^ ' / f 
9 Jędruszko Władysław 
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Kamieniecki Kazimierz 
Kidacki Zdzisław 
Krawiec Mieczysława 
Kurowska Gabriela 
Mark u szewski Zbigniew 
Michalik Kazimierz 
Oszust Piotr 
Petruk Halina 
Piotrowski Antoni 
Prokop Jan 
Salczyńska Maria 
Szymański Jan 
Taj er Mirosław 
Targosiński Romuald 
Tomczuk Wiesław 
Trojanowski Edward 
Trojanowski Tomasz 
Urbański Tadeusz 
Wilczyńska Halina 
Woch Czesław 
Żurawski Sylwester 
Milanowski Jan 
Wyrostkiewicz Stanisław 
Kneć Krystyna 
Grabowska Maria 
Gozdecka-Hałas Wiesława 
Wójcicka Magdalena 

Otrzymują; 
1. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD 
2. Pan Rafał Grupiński- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO 
3. Pan Jan Bury - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL 
4. Pan Janusz Palikot - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego „Ruch 

Palikota" 
5. Pan Arkadiusz Mularczyk - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego 

„Solidarna Polska" 
6. Pan Mariusz Błaszczak - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego „Prawo i 

Sprawiedliwość" 
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