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Sejm RP przyjął zdecydowaną większością głosów obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Wieżę, że ustawa ta będąc przedmiotem debaty w Senacie RP 
zostanie przyjęta bez poprawek w wersji przesłanej przez Panią Marszalek Sejmu Ewę 
Kopacz. Z oburzeniem odnoszę się do propozycji poprawek zgłoszonych przez Dobiesława 
Wielińskiego który nie posiada żadnego umocowania ani od nas działkowców, ani od 
żadnego stowarzyszenia. Wnosząc poprawki chce wpłynąć na przedłużenie procesu 
legislacyjnego. Wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny termin 21 stycznia 2014 r. byłby 
nie dotrzymany, ustawa nie weszła by w życie. Wnosząc poprawki proponuje aby nasza 
ustawa działkowa zawierała przepisy pozostające w rażącej sprzeczności z prawem 
powszechnie obowiązującym. Jak tłumaczyć aby w ustawie działkowej zalegalizować 
bezprawie, którego dopuścili się niektórzy działkowcy, a polegającego na budowie 
ponadnormatywnych altan będących w istocie domami mieszkalnymi, w których 
zamieszkują. Czy także wniesiona poprawka w zakresie opodatkowania działkowców nie 
świadczy o tym, że działa on przeciwko naszym interesom. Jego kłamliwe uzasadnienie 
poprawek obraża nas przestrzegających prawo działkowców, jego działanie jest na naszą 
szkodę, na szkodę miliona działkowców ich rodzin. Odkrywa własną chęć nieprzestrzegania 
prawa, nawołuje do legalizowanie bezprawia przez ustawodawcę. Dzięki determinacji i 
zaangażowaniu wszystkich działkowców w Polsce otwiera się przed nami nowa epoka, czas 
przemian i transformacji, dostosowywania się do nowych uwarunkowań prawnych. Wszystkie 
te wydarzenia stają się uwiecznieniem wieloletniej walki o prawidłowe pojmowanie w Polsce 
roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego. Stanowczo domagam się odrzucenia wniesionych 
poprawek bez ich rozpatrywania przez Senat. Apeluję do Panów i wszystkich senatorów o 
przyjęcie ustawy o rod bez zbędnej zwłoki i poprawek, w kształcie jaki został przyjęty przez 
Sejm RP. Mam nadzieję, że decyzja Panów i wszystkich Senatorów będzie pozytywna. 
Pozdrawiam i życzę szybkich i zadawalających działkowców decyzj i . 
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