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Szanowny Panie Prezesie 

Potwierdzamy wpływ kolejnych Stanowisk Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego 
PZD w Kielcach oraz Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Listu z dnia 13 sierpnia 
2013 nadesłanych do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a przekazanych do Biura 
Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP, które upoważnione zostało do 
rozpatrywania korespondencji kierowanej do Prezydenta RP i Jego Kancelarii oraz udzielania 
na nią odpowiedzi. 

Z uwagą zapoznaliśmy się z nadesłanymi pismami oraz z Państwa oczekiwaniami 
i postulatami. Jak już informowaliśmy. Prezydent RP z zainteresowaniem wsłuchuje się we 
wszystkie opinie i postulaty, które poruszają autorzy kierowanych do Niego listów. 
Napływająca do Kancelarii Prezydenta RP korespondencja jest wnikliwie analizowana, 
a zgłaszane wnioski, uwagi i postulaty są na bieżąco przekazywane - zgodnie z przyjętym 
trybem - Panu Prezydentowi oraz kierownictwu Kancelarii. 

Jak Państwu wiadomo, nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest 
w trakcie procesu legislacyjnego w Sejmie RP. Wszelkie informacje dotyczące aktualnego 
stanu prac nad ww. ustawą można uzyskać bezpośrednio w Kancelarii Sejmu RP (ul. Wiejska 
4/6/8, 00-902 Warszawa, www.seim.gov.pl). 

Ponadto nadmieniamy, zgodnie z art. 95, ust. 1 Konstytucji RP władzę ustawodawczą 
w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Do Prezydenta RP kierowane są ustawy, 
które przeszły całą drogę legislacyjną, czyli po przygotowaniu projektu ustaw przez właściwe 
organy, po pracach komisji sejmowych, debacie w Sejmie i Senacie oraz uchwaleniu ich 
przez parlament. Prezydent RP nie zmienia treści przedstawianych Mu do podpisu ustaw 
oraz nie ma uprawnień do ingerowania w działalność parlamentu. 
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