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Panie Marszałku. 

Od wielu miesięcy oczekiwana przez nas działkowców - ustawa o rodzinnych ogrodach 
działkowych wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Po wielu godzinach konsultacji, uzgodnień 
i dyskusji przy współudziale członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej został 
wypracowany , a następnie uchwalony przez Sejm kompromisowy kształt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Ustawy, której rozwiązania satysfakcjonują mnie, j a k i setki tysięcy 
działkowców w Polsce. Przecież to my działkowcy - byliśmy jej współautorami. Swoimi 
podpisami wyrażaliśmy poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy. Nikt nas do tego nie 
nakłaniał, nie zmuszał. Czyniliśmy to w pełni świadomie, w poczuciu odpowiedzialności za 
nasze działki, nasze ogrody, nasz Polski Związek Działkowców. 

Jednakże do pełni szczęścia, ażeby ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych była 
powszechnie obowiązująca konieczne jest przyjęcie jej przez Senat, w kształcie, 
uchwalonym przez Sejm. I o to zwracam się do Pana Marszałka i wszystkich Senatorów RP 
w imieniu swoim i setek tysięcy działkowców w Polsce. Czasu pozostało bardzo niewiele, 
ażeby w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny ( 21.01.2014r) cały proces 
legislacyjny został zakończony. Nie chcemy utracić tego wszystkiego, co przez dziesiątki lat 
tworzyliśmy i budowaliśmy - za własne pieniądze i własnymi rękoma, dla siebie, ale też 
przyszłych pokoleń. 

Panie Marszałku. 

Niepokój mój jaki i wielu moich przyjaciół - działkowców budzi fakt, że w pracach Komisji 
Senackich , które rozpatrywały ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych brali udział 
"przedstawiciele" bliżej nie zdefiniowanych grup społecznych. Reprezentujący przede 
wszystkim samych siebie, swoje partykularne interesy, których działalność i funkcjonowanie 
jest sprzeczne z dotychczas obowiązującym prawem. 

Panie Marszałku. 
Czy w państwie prawa, są to autorytety, które mają mieć wpływ na kształtowanie przepisów 
prawa dotyczącego wielomilionowej rzeszy obywateli i sympatyków ruch działkowego? 
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