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Szanowny Pan
Bronislaw Komorowski

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Szonowny Panie Prezydencie,

W imieniu polskich dzialkowc6w sktadam na rqce Pana Prezydenta serdeczne

podziqkowanie za podpisanie w dniu 18 grudnia 20L3 roku nowej ustawy o rodzinnych

ogrodach. dziatkowych. Jest to z pewno6ciq najlepszy prezent Swiqteczny, jaki m6gt Pan

Prezydent podarowai milionowi obywateli, korzystajqcych z dzialek rodzinnych w polskich

ogrodach.

Informacjq o podpisaniu ustawy przyjqli5my z ogromnym entuzjazmem i radodciq.

Dziafkowcy sq wdziqczni, 2e ich wielomiesiqczna walka o projekt obywatelski nie poszta na

marne i bqdq mogli dalej spokojnie korzystai z urok6w ogrod6w dziatkowych. Zbli2ajqcy siq

termin zaprzestania obowiqzywania dotychczasowej ustawy o ROD, byt ogromnym

zmartwieniem dla catego Srodowiska polskich dziatkowc6w. Tym bardziej wiqc dziqkujemy za

zrozumienie naszej sprawy. Cieszymy siq, 2e gtos obywateli zostat usfyszany, a projekt

obywatelski poparty przez924 tysiqce obywateli zyskaitak2e poparcie Pana Prezydenta.

Sza n ow ny Po n ie P rezyde nci e,

Ustawq, kt6rq Sejm uchwalif L3 grudnia 20L3r., uznajemy za satysfakcjonujqcq i

spetniajqcq nasze oczekiwania. Z jednej strony bowiem w petni realizuje wyrok Trybunalu

Konstytucyjnego, z drugiej natomiast dobrze zabezpiecza prawa dziafkowc6w.
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Jest to ustawa pluralistyczna, zgodnie z kt6rq najwa2niejszym podmiotem jest

dzialkowiec. To od niego bqdzie zale2alo,jak bqdq wyglqdaty i funkcjonowaty ROD. Tak2e w

ocenie posf6w i senator6w w wyniku wielomiesiqcznych, niezwykle trudnych prac nad

ustawq, powstaf dokument dobry, kompletny, uwzglqdniajqcy r62ne racje i stanowiska,

dziqki czemu ogrody bqdq mogty nadal siq rozwijai, stu2qc nie tylko dziatkowcom, ale cafemu

spoleczeristwu.

Szanowny Panie Prezydencie,

Jeszcze raz dziqkujq za ten wspaniaty prezent Swiqteczny podarowany polskim

dziafkowcom. R6wnocze5nie, w imieniu calej polskiej rodziny dziafkowej, przekazujq Panu

Prezydentowi, Pana Mai2once i catej Paristwa rodzinie najserdeczniejsze 2yczenia Swiqteczne

i Noworoczne.Zyczgjak najwiqcej sukces6w w 2yciu prywatnym i dziafalnoici publicznej.
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