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Zaząd Rodzinnego ogrodu działkowego im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy
zebrany na swym pienivszym posiedzeniu w roku 2014 kieruje do Pana Prezydenta
Rzeczypospo|itej Polski z głębi serca płynące podziękowanie za podpisanie ustawy z
dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych iusankcjonowanie
złożonym swym podpisem, zakończenie ki|kunastomiesięcznej bata|ii o istnienie
rodzinnych ogrodów działkowych w kształcie, formie i ramach prawnych zgodnych z
ustrojem prawnym Rzeczypospo|itej a jednocześnie spełniających oczekiwania
ponad mi|ionowej zeszy działkowów w Po|sce.

Uchwa|ona w dniu 13 grudnia 2013r przez Sejm RP, w oparciu o wiodący
projekt obywate|ski ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zawiera
kompromisowe rozwiązania prawne w re|acjach pomiędzy prawami działkowców, a
prawami Skarbu Państwa i samorzqdów terytoria|nych jako właścicie|i gruntów, na
których niejednokrotnie funkcjonują istniejqce ogrody działkowe. Ponadto
zawarowane w ustawie unormowania prawne zapewniają działkowcom wo|nośc
zrzeszania się oraz przyna|eżności do struktur związków i stowazyszeń.

Działkowcy naszego ogrodu, wspólnie z działkowcami całego kĘu, z chwi|q
wejścia w życie ustawy z dnia ,t 3 grudnia 2013r o rodzinnych ogrodach działkowych,
mogą odetchnąó z u|gą, gdyż mie|i świadomość, że utrata z dniem 21 stycznia 2014
roku ważności dotychczas obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
oraz brak obowiqzującej z tym dniem nowej ustawy groził zapoczą|kowaniem wie|u
procesów likwidacyjnych w stosunku do istniejących ogrodów.

Podpisanie przez Pana Prezydenta ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o
rodzinnych ogrodach działkowych otwiera nową kartę historii ogrodnictwa
działkowego w Polsce w tym i naszego pięknego ogrodu, którą my działkowcy
będziemy wypełnia|i nowymi treściami.

W tak podniosĘ i uroczystej d|a nas chwi|i nie danym nam cieszyć się w pełni,
gdyż niepokój nasz budzą nasi|ające się głosy i wystąpienia Związku Miast Po|skich



o zawetowanie świeżo uchwa|onej ustawy, która na swej długiej i mozo|nej drodze
|egis|acyjnej przeszła przez wiele konsu|tacji środowiskowych, opinii prawnych i
resońowych, w tym wspomnianego powyżej Zwiqzku Miast Po|skich, a zgłaszane
pzez te gremia wnioski zostały uwzg|ędnione w zapisach treści jej ańykułow. Mamy
w tym miejscu świadomość, Że Zwięek Miast Po|skich głównie reprezentowany jest
przez prezydentów tych miast, któzy tym samym rozpoczę|i już nowq kampanię
wyborczą przed zb|iżĄqcymi się wyborami samorządowymi.
W tym miejscu ape|ujemy do Pana Prezydenta o niewłączanie kampanii wyborczej
do sprawy ruchu działkowego w naszym KĘu.

Dziękując po wielekroć Panu Prezydentowi za podpisanie ustawy jednocześnie
Życzymy Panu dużo zdrowia, wsze|kiej pomyś|ności oraz samych sukcesów w
sprawowaniu zaszczytnĄ funkcji Prezydenta Rzeczypospo|itej Po|ski.
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