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Szanowny Panie Marszałku ! 

W najbliższym czasie Senatorowie RP będą pracować nad przyjętą w dniu 
22 listopada 2013 r. ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Nowa ustawa 
reguluje w sposób kompromisowy trudną i skomplikowaną materię jaką jest 
ogrodnictwo działkowe w Polsce. Na bazie obywatelskiego projektu powstały 
regulacje prawne, które zyskały akceptację naszego działkowego środowiska. 
Przyjęte przepisy zachowują ogrody i gwarantują, że nie znikną one z 
krajobrazu Polski. Do wejścia w życie nowych przepisów pozostało niewiele 
czasu. W chwili obecnej od stanowiska przyjętego przez Senat RP zależy nasza 
przyszłość. 

W ostatnim czasie do naszego działkowego środowiska dotarły 
informacje, iż do tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w imieniu 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych Pan Dobiesław 
Wieliński zgłosił propozycje poprawek. 

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Marszałka z ogromną 
prośbą , by tą szkodliwą dla ruchu ogrodnictwa działkowego inicjatywę 
Senatorowie RP odrzucili, tak jak uczynili to Posłowie. Zgłoszone propozycje 
poprawek są sprzeczne z założeniami Obywatelskiego Projektu na bazie którego 
została opracowana nowa ustawa i istotą ogrodów działkowych. Ogrody 
działkowe mają spełniać ważne funkcje społeczne m.in. rekreacyjno-
wypoczynkową i socjalną dla osób o średnim statusie materialnym. Natomiast 
proponowane zmiany legalizują samowolę budowlaną w ogrodach, dopuszczają 
zamieszkiwanie na działkach, a przede wszystkim wprowadzają opodatkowanie 
działkowców i wygaszenie ich praw do terenów ROD. Takie działania dla nas 
działkowców są złe i niekorzystne. Nie ma naszej zgody na niszczenie pracy i 
wysiłku wielu tysięcy działkowców w Polsce, którzy z determinacją walczyli, 
by uchwalone prawo było gwarantem zachowania naszych działek. 



Wierzymy, że Senatorowie RP podejmując pracę nad ustawą działkową z 
rozwagą i odpowiedzialnością uch walą prawo zgodne z oczekiwaniem 
społecznym. Prosimy o rozwagę w głosowaniu nad prawem regulującym tak 
istotną dziedzinę życia społecznego. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie poparcia działkowej inicjatywie 
ustawodawczej, gdyż jedynie ona jest gwarantem rozwoju i istnienia ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

flfieUli^' 
^-¿^O Y L̂.' ̂ JjO^t^ ii r 

, / hT*> •*•(' 1/ 

¿b/rtCiro/ 
( 

G/>'<do~ ' Je 


