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Szanowny Panie Marszałku! 

Z nadzieją i wiarą. 

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy obradujące 

dnia 28 listopada 2013 r. zapoznało się z Oświadczeniem Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie 

poprawek do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zgłoszonych do Senatu RP przez Pana 

Dobiesława Wielińskiego. 

Ze stanowczością popieramy treść zawartą w Oświadczeniu Prezydium KR PZD. Krytycznie 

odnosimy się do argumentów autora, które odnoszą się do zapisów w ustawie o ogrodach 

działkowych i świadczą o braku wiedzy o aktualnej sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych. 

Oświadczamy, że autor przedstawiając swoje spostrzeżenia prowadzi odwieczną walkę 

z Polskim Związkiem Działkowców. 

Chce udowodnić, że uchwalone prawo dla działkowców przez Sejm RP jest 

niekonstytucyjne. "Gratulujemy znajomości ustawy zasadniczej". Pan Dobiesław Wieliński 

reprezentuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych z siedzibą w Bydgoszczy 

i eksperymenty powinien prowadzić na rzecz Towarzystwa. W tym miejscu temu Panu "dziękujemy 

za opiekę i troskę". Nie będziemy z tym Panem polemizować i udowadniać "wyższość Świąt Bożego 

Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy" - tak należy skomentować wywody autora, który wykazuje 

brak znajomości i ignorowanie ogólnopaństwowych przepisów, o czym świadczy dla przykładu 

legalizacja ponadnormatywnych altan, postuluje o zameldowanie na działkach z wpisem do dowodu 

osobistego i umożliwienie zamieszkiwania, co jest sprzeczne z ideą ogrodnictwa działkowego. 

Pan D. Wieliński zamieniać chce rodzinne ogrody działkowe na osiedla mieszkaniowe. 

W naszej ocenie planuje "świetlaną przyszłość" dla działkowców. Jak to jest w piosence "ale 

to już było" - w Rumunii i stamtąd chyba czerpie wiedzę chcąc uszczęśliwić działkowców. 
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"Śpiewać każdy może, jeden lepiej drugi gorzej" a "listonosz listy nosi", można czytać i nie czytać, ale 

zawsze trzeba reagować i to czyni Prezydium OZ PZD w Legnicy. 

W związku z powyższym, zwracamy się z gorącą prośbą do Pana Marszałka, aby uchwalona 

ustawa przez Sejm RP w izbic niższej Parlamentu, znalazła poparcie podczas głosowania przez jak 

największą liczbę Senatorów. Ma to bardzo istotne znaczenie dla wejścia w życic ustawy zachowując 

termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny. 

Nie sposób jest pominąć faktu, że Polscy działkowcy bardzo entuzjastycznie przyjęli ustawę 

uchwaloną przez Sejm RP z wiarą, że Senat RP będzie również "Ojcem Chrzestnym" nowej ustawy, 

na którą czekali działkowcy i ich rodziny od blisko dwóch lat. 

Szanowny Panie Marszałku. 

Wspólny sukces i uszanowanie nabytych praw przez działkowców, co gwarantuje nowa 

ustawa zależy od zakończenia procesu legislacyjnego i postawienia przysłowiowej kropki nad "i" 

przez Szanownego Pana Marszałka. 

Cieszy się Pan wielkim autorytetem i wierzymy, że głos miliona obywateli, dla których działka 

jest przedłużeniem życia, wzmacnia sytuację finansową i ma wpływ na zdrowie, będzie spełniała te 

same kryteria w przyszłości, co zależy również od głosu Pana Marszałka. Dziękujemy za wsparcie! 

Z wyrazami szacunku 

Z upoważnienia 

Prezydium 
Okręgowego Zarządu 

Polskiego Związku Działkowców 
w Legnicy 

Honorowy Prezes Okręgu 
int Elżbieta Dziedzic 

Niniejsze Stanowisko przekazujemy do: 

Pani Dorota Czudowska - Senator RP, 
Pan Jan Michalski - Senator RP, 
Pan Józef Pinior - Senator RP 

Z wielką prośbą o poparcie ustany, którą przyjęto 441 posłów w dniu 22 listopada br., 
za co bardzo dziękujemy. 
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