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Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
Działkowcy okręgu wrocławskiego z radością przyjęli informację, że Pan Prezydent
podpisał Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku. Nasze
zadowolenie powodowane jest tym, że ustawa ta w swej treści odpowiada tym zapisom, które
zawiera projekt obywatelski popierany przez prawie milion obywateli naszego kraju. Fakt
złożenia, w trybie szybkim podpisu Pana Prezydenta pod tą ustawą odbieramy jako dowód
uznania dla naszych wysiłków na rzecz istnienia Polskiego Związku Działkowców i polskich
ogrodów.
Panie Prezydencie, radość i zadowolenie, że nasze wysiłki w obronie związku
i ogrodów zostały docenione nie trwała długo.
Pismo, jakie skierował do Pana Prezydenta Związek Miast Polskich dowodzi,
że zbiera się kolejny front przeciw nam, że szykują się kolejne wnioski do Trybunału
Konstytucyjnego. Nas. prostych obywateli, zastanawia dlaczego przeciwnicy nowej Ustawy
o R O D nie przekazali swoich uwag do Parlamentu w czasie przebiegu procesu legislacyjnego,
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do ich wydawania powołanych. To wszystko nas zasmuca i przywołuje pytanie o stabilność
prawa. Uważamy, że prawo nic będzie stabilne tak długo, jak długo interesy partykularne
niektórych grup to prawo będą podważać. Panie Prezydencie, w tym konkretnym przypadku
mamy do czynienia z interesami grup, które walczą o swobodny dostęp do gruntów,
na których znajdują się dzisiaj ogrody.
Uważamy, że nadszedł czas położyć kres destrukcji polskiego prawa i dać wyraz
dezaprobaty wichrzycielom. Zacznijmy szanować Sejm. Senat i urząd Prezydenta RP.

W innym przypadku wśród obywateli naszego kraju będzie posłuch dla wypowiedzi byłego
Ministra Sportu - Pana Drzewieckiego. Dajmy dowód, że nie jesteśmy „dzikim krajem".
Uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o odrzucenie wniosku Związku Miast Polskich.

Z upoważnienia pionu rewizyjnego 226 ogrodów okręgu wrocławskiego.
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