
Szanowni Senatorowie RP, 
reprezentanci polskiego społeczeństwa! 

My, działkowcy, w ostatnich latach przeszliśmy długą i wyboistą 
drogę. Najpierw próbowano zmienić niektóre przepisy Ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. Później, po złożeniu 
wniosku przez I Prezesa Sądu Najwyższego o uznaniu ustawy 
za niezgodną z Konstytucją RP, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował 
niemal połowę przepisów Ustawy, która przecież reguluje 
funkcjonowanie naszych ogrodów. 

Po głębokim szoku i rozczarowaniu przyszło opamiętanie. Dzięki 
jedności, wspólnym wysiłkom i konkretnemu działaniu pojawił się projekt 
nowej Ustawy o ogrodnictwie działkowym, który poparło niemal milion 
osób, głownie działkowców i członków ich rodzin. Jeśli dziś ktoś 
stwierdza, że ludzie ci nie wiedzieli co podpisują, to nie mówi 
prawdy, posługuje się fałszem, całkowicie nie rozumie intencji 
działkowców... 

Ten obywatelski projekt Ustawy o ROD trafił do Sejmu RP i po 
wielu miesiącach debat, wspierany licznymi opiniami i stanowiskami 
działkowców został przez Sejm przyjęty ogromną większością głosów. 
Poparło go 441 posłów. Tylko dwaj posłowie z PO byli innego zdania. 
Nikt się nie wstrzymał. 

Teraz przyjęta przez Sejm Ustawa trafiła do Izby Wyższej naszego 
Parlamentu. Połączone komisje senackie rekomendują ją do przyjęcia 
przez Senat bez poprawek. Ale, jak się w życiu zdarza, są ludzie, którzy 
nie potrafią przyznać racji komuś innemu w myśl zasady: nie ustąpimy, 
bo nasze musi być na wierzchu. To właśnie oni chcą storpedować nasz 
wspólny, wielomiesięczny dorobek. To co oni proponują, to nie są 
racjonalne, istotne sprawy. Cel zgłoszenia tych poprawek jest oczywisty. 
Chodzi o to, aby nie zmieścić się w terminie wyznaczonym przez 
Trybunał Konstytucyjny, aby nie dopuścić do uchwalenia tej jakże ważnej 
dla nas ustawy. Czasu do jej wejścia w życie jest już bardzo niewiele. 
To tylko jeden miesiąc... 

Zresztą, o czym tu jeszcze dyskutować? Przyjęty przez Sejm 
dokument, wielokrotnie zmieniany i uzupełniany, nabrał obecnie cech, 
które satysfakcjonują działkowców, uwzględniają postanowienia 
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Trybunału Konstytucyjnego, nie wymagają nakładów finansowych 
ze strony państwa, gwarantują skuteczną kontrolę właścicieli gruntów 
nad sposobem zarządzania Ogrodami. 

Dlatego, w imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„PARTYNICE" we Wrocławiu zwracam się z serdeczną prośbą do Pań 
i Panów Senatorów: przyjmijcie bez poprawek ustawę uchwaloną 
przez Sejm RP. Przyczyńcie się do tego, aby Ustawa o ROD weszła 
w życie przed 21 stycznia 2014 r., zwolnijcie nas z obowiązku ciągłej 
walki o utrzymanie tego, co sami, własnymi rękami wypracowaliśmy 
w ciągu minionych kilkudziesięciu lat. Dajcie nam możliwość 
wykonywania tego co lubimy i chcemy najbardziej - uprawiania tych 
niewielkich skrawków ziemi, które w swej masie są pięknymi, 
ukwieconymi, zielonymi płucami miast. 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji ludzie 
obdarowują się prezentami, składają sobie życzenia, słabną też konflikty, 
a więzi między ludźmi stają się mocniejsze... Nie prosimy o wiele, ale 
chcielibyśmy w prezencie otrzymać dobrą dla działkowców ustawę, 
przyjętą w wyznaczonym terminie, która na wiele lat będzie naszą 
opoką, naszym drogowskazem. 

W imieniu działkowców ROD „PARTYNICE" 
we Wrocławiu: 

prezes Zarządu Ogrodu 

Czesław Warych 

Wrocław, 6 grudnia 2013 r. 


