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Szanowny Panie MarszałkuI 

Jestem wieloletnim działkowcem i z zadowoleniem przyjąłem decyzję połączonych Komisji 
Senatu o przyjęciu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych bez poprawek. Proszę Pana 
Marszałka oraz Senatorów, aby Senat podczas posiedzenia w dniu 11 grudnia br. również 
bez poprawek ją przyjął. Dla mnie i mojej rodziny działka jest bardzo ważna. Na niej 
aktywnie wypoczywamy oraz wzbogacamy budżet domowy o własne owoce warzywa I 
kwiaty. Nie wyobrażam sobie abyśmy my działkowcy zostali bez ustawy. Jej przyjęcie na 
najbliższym posiedzeniu daje nam ogromną nadzieję, że Prezydent RP Bronisław Komorowski 
ją podpisze 1 będziemy mieli ustawę pod którą się z rodziną i działkowcami podpisaliśmy w 
terminie wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny. 
Chce w tym liście napisać Panu Marszałkowi, że jestem oburzony faktem dopuszczenia do 
głosu przedstawiciela Stowarzyszenia Działkowców ze Swarzędza - Ireneusza Jarząbka. 
Przecież ten pan walczy o zalegalizowanie swojej ponadnormatywnej altany oraz 
zamieszkiwania na działce. Jak taka osoba nie przestrzegająca przepisów ustawy oraz 
Statutu PZD może występować w Senacie i głosić nieprawdę, obrażać Związek, samorządy 
ogrodowe oraz mnie osobiście za to, że zbierałem podpisy na listach poparcia dla projektu 
obywatelskiego ustawy o ROD twierdząc, że oszukiwałem osoby składające podpisy. Jest to 
kłamstwo. Zawsze każdy składający podpis mógł się zapoznać z projektem ustawy, wiele 
osób otrzymało projekt ustawy I ma go do dzisiaj. Poza tym działkowcy i samorządy 
ogrodowe wnosiły wiele propozycji do projektu obywatelskiego. Jest to projekt ustawy 
napisany i skonsultowany z działkowcami. Każdy kto chciał mógł wnieść swoje propozycje do 
niego. A że Jest to dobry projekt obywatelski to świadczą o tym podpisy pod nim złożone 
przez 924 tysiące działkowców i wielu sympatyków ogrodów działkowych. To Jest nasz 
sukces działkowców i naszego Związku. Projekt obywatelski był wiodący w pracach nad 
nowa ustawą, uzyskał poparcie większości posłów I liczę razem z moimi koleżankami i 
kolegami działkowcami na takie samo poparcie w Senacie. 

Do wiadomości: 
- Prezes Krajowej Rady PZD. 


