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Szanowna Pani Senator RP 

Szanowny Pan Senator RP 

Działkowcy okręgu wrocławskiego z ogromnym zainteresowaniem 
śledzili w dniu 03 grudnia br. przebieg wspólnego posiedzenia Komisji 
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej Senatu RP. 

W licznych telefonach oraz podczas składanych wizyt wyrażali swoją 
aprobatę dla przyjętego końcowego stanowiska w/w Komisji, zgodnie z którymi 
zaproponowane będzie przyjęcie przez Senat uchwalonej w dniu 22 listopada br. 
przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych bez poprawek. 
Takie Stanowisko Komisji rodzi nadzieję, że polscy działkowcy otrzymają 
ustawę w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny, że nowa ustawa 
będzie mogła wejść w życie z dniem 01 stycznia 2014r. a tym samym 
działkowcy i ogrody działkowe otrzymają ochronę prawną. 

Działkowcy wrocławscy zadeklarowali, że w pełni i konsekwentnie 
realizować będą nowe prawo i wypełnią wszystkie zawarte w ustawie 
postanowienia. Radość działkowców okręgu wrocławskiego zmącona została 
jednak wypowiedziami niektórych Panów Senatorów zmierzającymi do 
wprowadzenia poprawek do ustawy. Gdyby tak się stało, to wejście w życie 
ustawy, w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie byłoby 
zagrożone. 

Sprawą niezmiernej wagi będzie więc przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Podkreślić należy, że treść ustawy była przez szereg miesięcy przedmiotem 
dyskusji i uzgodnienia z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej, z przedstawicielami działkowców, z przedstawicielami 



resortów. Wypracowano treść ustawy, która uzyskała konsensus, akceptację 
wszystkich stron. 

Zwracamy się zatem do Senatorów RP o uszanowanie woli miliona 
działkowców i przyj ecie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w 
niezmienionym kształcie. 

Będzie to dla nas, działkowców prezentem z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego2014 roku. 

Również i Wam Panie i Panowie Senatorowie składamy z tej okazji 
najserdeczniejsze życzenia. 

Z upoważnienia 70 tysięcy działkowców 
okręgu wrocławskiego, którzy podpisali 
się pod obywatelskim projektem ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych 
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