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Obradujący na XI posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2013r członkowie 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu składają 
Panu Posłowi serdeczne podziękowanie za poparcie obywatelskiego projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i ostateczne uchwalenie ustawy przez 
Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013r. 

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych spełnia wymogi Wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r i jednocześnie oczekiwania 
rodzin działkowców. Ustawa skutecznie zabezpiecza prawa działkowców, w tym 
prawo do działki . do odszkodowań, ale przede wszystkim zapewnia istnienie i 
dalszy rozwój ogrodów. Zapewnia ona także wolność zrzeszania się działkowców 
i demokratyczne zasady zarządzania ogrodami. 

Przez cały 2013 rok przeszliśmy więc długą, trudną drogę, od zebrania 
wymaganej ilości podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, poprzez 
żmudne wielomiesięczne negocjacje, rozmowy, uzgodnienia aż do przyjęcia 
projektu przez Podkomisję Sejmową, połączone Komisje infrastruktury i 
Samorządu Terytorialnego i w końcu w dniu 22 listopada przez Sejm RP. 

Po niezbędnych poprawkach Senatu - ustawa została ostatecznie przyjęta 
przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013r. 

Przyjęcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zakończyło więc 
proces stanowienia ustawy, a jej podpisanie przez Prezydenta RP w dniu 
18 grudnia 2013r rozpoczyna nowy etap w historii ogrodnictwa działkowego. 

Dziękując za uchwalenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 
liczymy na dalszą współpracę, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia składamy Panu Posłowi serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji z 
pełnienia zaszczytnej funkcji Posła Rzeczypospolitej Polskiej. 
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