
1 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „RADOŚĆ" 
we WROCŁAWIU 

NIP: 894-25-99-047 " REGON: 00701591549776 
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydz. Gosp. Kraj. Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000293886 

L.dz. 1 0 4 / 1 3 W r o c ł a w , dnia 29 l is topada 2013 r. 

Pani SENATOR 

Prof. dr hab. Alicja CHYBICKA 

WARSZAWA 

Szanowna Pani Senator. 

Kilka dni temu, dokładnie 22 listopada br., po prawie 7 miesiącach 
Sejm RP przyjął ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, którą wcześniej 
poparło prawie milion działkowców, w tym także działkowcy z naszego 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość" we Wrocławiu. Dla nas 
działkowców było to wielkie i doniosłe wydarzenie, dające nam nadzieję na to, 
że istnieją jeszcze szanse na to, żeby ustawa ta została przyjęta i zatwierdzona 
przez najwyższe organy naszego Państwa do końca br. i żeby wymagania 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tej sprawy i zawarte w pamiętnym 
wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. zostały właściwie zrealizowane. 

Dotychczasowa batalia o wypracowanie wspomnianego projektu 
ustawy jest dowodem na to jak ważnej sfery życia społecznego ona dotyczy. 
Wypracowany tekst ustawy wymagał wielu trudnych i konstruktywnych 
rozmów, a także wielu kompromisów. Ma wszelkie szanse na to, żeby być 
dowodem mądrości i rozsądku wszystkich zainteresowanych stron, przejawem 
opiekuńczej roli Państwa wobec najuboższych warstw społeczeństwa. 

Sejm RP w zasadzie zakończył w tej sprawie swoje działania, teraz 
przyszła kolej na Senat RP. Mamy nadzieję, że w tym przypadku prace nad 
ustawą będą zdecydowanie szybsze. Jesteśmy przekonani, że nowa ustawa 



zabezpiecza wszystkie nasze prawa i że eliminuje dotychczasowe niejasności 
prawne. Czekaliśmy na nią bardzo długo, zbyt długo, przytłamszeni wieloma 
niewiadomymi dotyczącymi przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Dlatego też w imieniu wszystkich działkowców z naszego ROD 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. 

Sekretarz Zarządu 
ROD „Radość" 

Maciej Skórzyński 

Prezes Zarządu 
ROD „Radość" 

Jerzy Karpiński 

Otrzymują: 

- Krajowa Rada PZD; 
- OZ PZD we Wrocławiu; 
- a/a 


