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Szanowna Pani Senator. 

W historii ogrodnictwa działkowego w Polsce mają miejsce obecnie 
wielkie wydarzenia. Oto, zaledwie tydzień temu, Sejm RP przyjął zdecydowaną 
większością głosów obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, którą wcześniej poparło prawie milion działkowców, w tym także 
70.000 działkowców z Okręgu Wrocławskiego. Teraz ustawa ta będzie 
przedmiotem debaty w Senacie RP. Niepokoi nas jednak to, czy przed końcem 
roku ustawa ta będzie podpisana przez Prezydenta RP i czy wymagania 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tej sprawy, zawarte w pamiętnym 
wyroku z dnia 11 lipca 2012 r., zostaną w terminie zrealizowane. Czasu zostało 
bowiem niewiele i te nasze obawy mają swoje uzasadnienie. Właśnie 
wspomniane widmo czasowego zagrożenia dla naszej ustawy skłoniło nas do 
wystąpienie do Pani Senator, w imieniu wszystkich wrocławskich działkowców, 
o wsparcie oraz o pomoc w celu uzyskania pozytywnego wyniku debaty nad 
tekstem tej ustawy w Senacie RP. 

Terminowe i pozytywne zakończenie procesu ustawodawczego 
wspomnianego projektu ustawy będzie dla nas uwiecznieniem wieloletniej walki 
nas, działkowców, o prawidłowe pojmowanie w Polsce roli i znaczenia 
ogrodnictwa działkowego. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich 
działkowców, popartych siłą ugrupowań politycznych oraz władz 
parlamentarnych, zakończony zostanie wieloletni okres zmagań i dyskusji o 
nasze prawa. Równocześnie otworzy się przed nami nowa epoka, okres 
przemian i transformacji, dostosowywania się do nowych uwarunkowań 
prawnych. Jesteśmy także przekonani, że nowa ustawa zabezpiecza wszystkie 
nasze prawa i że eliminuje dotychczasowe niejasności prawne. 

Szanowna Pani Profesor. 

Należy podkreślić, że dotychczasowa batalia o wypracowanie 
wspomnianego projektu ustawy jest dowodem na to jak ważnej sfery życia 
społecznego ona dotyczy. Wypracowany tekst ustawy wymagał też wielu 
trudnych i konstruktywnych rozmów, a także wielu kompromisów. Dzisiaj ma 



wszelkie szanse na to, żeby być dowodem mądrości i rozsądku wszystkich 
zainteresowanych stron, przejawem opiekuńczej roli Państwa wobec 
najuboższych warstw społeczeństwa. Uważamy, że jest to bardzo dobry akt 
prawny nie wymagający już dalszych przeróbek. Zresztą na jakiekolwiek 
poprawki nie ma już czasu. Pozbawiono nas tego czasu w poprzednich 
miesiącach, podczas trudnej batalii sejmowej. Mamy nadzieję, że w przypadku 
Senatu RP prace nad ustawą będą zdecydowanie szybsze. Dlatego też w 
imieniu wszystkich wrocławskich działkowców zwracamy się do Pani Senator, 
jako naszego reprezentanta w Senacie, z gorącą prośbą o pełne poparcie tej 
ustawy, o przyczynienie się do tego żeby podczas prac Senatu nad omawianą 
ustawą i w dokonywanych przy niej działaniach nie przyczyniono się do 
przekroczenia terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny, żeby nie 
naruszono jej kształtu i treści. Będziemy Pani za to bardzo wdzięczni. 

Łączymy wyrazy szacunku i poważania. 
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