
List uczestników szkolenia dla Księgowych i Skarbników ROD 

z województwa świętokrzyskiego z dn. 11.12.2013r. 

Szanowny Panie Prezydencie! 

W dniu dzisiejszym Senat RP głosować ma nad przyjęciem ustawy 
0 rodzinnych ogrodach działkowych. Na chwilę tę od długiego czasu wyczekiwali 
polscy działkowcy, którzy złożyli blisko milion podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy. O przepisy, które już lada chwila trafią na biurko Szanownego Pana 
Prezydenta, nasi przedstawiciele musieli walczyć do końca. Ich dzisiejszy kształt 
pozwala na zachowanie tytułów prawnych do gruntów i indywidualnych praw 
działkowców do działek, zabezpiecza ogrody przed likwidacjami, wprowadza w ich 
zarządzaniu pełen pluralizm. Jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami wielu ludzi 
1 środowisk. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie nasza długotrwała praca 
i zaangażowanie zaowocują. 

Do pełni sukcesu brakuje tylko głosowania w Senacie RP oraz podpisu Pana 
Prezydenta. Wierzymy, że ustawa wyjdzie z Senatu lada chwila, a głosowanie 
potwierdzi fakt, że przepisy przegłosowane zostały przez Sejm w najlepszym 
możliwym kształcie. Wtedy ustawa trafi na biurko Pana Prezydenta. 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Wiemy, że ma Pan 21 dni na podpisanie naszej ustawy. Niestety, z powodu 
wcześniejszych opóźnień w pracach Sejmu i długiej walki o należną naszej ustawie 
uwagę, polscy działkowcy nie mają tyle czasu. Każdy dzień zwłoki oznacza dla 
miliona działkowych rodzin w Polsce wzrastającą niepewność co do przyszłości 
kawałka ich ziemi. 

W tym miejscu zwracamy się do Pana Prezydenta z ogromną prośbą o jak 
najszybsze podpisanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wiemy, że leży 
Panu na sercu los obywateli, który w tym momencie znajduje się właśnie w Pana 
rękach. Czasu na to, aby wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzić 
nowe przepisy jest coraz mniej, a nie można dopuścić do tego, żeby go zabrakło. 
Głęboko wierzymy, że Pan Prezydent przychyli się do naszej prośby, dając wyraz 
trosce o polskich działkowców, dorobek ich wysiłku i pracy i wreszcie pasję, która 
często jest jedną z najważniejszych rzeczy w ich życiu. 

Księgowi i Skarbnicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

z województwa świętokrzyskiego {podpisy w załączeniu) 


