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Szanowny Panie Prezydencie ! 

Z dumą i satysfakcją polscy działkowcy odebrali fakt przyjęcia ponad 
podziałami dzielącymi polityków różnych ugrupowań, zarówno w Sejmie, jak i 
w Senacie RP, nowego aktu prawnego umożliwiającego dalsze funkcjonowanie 
rodzinnych ogrodów działkowych oraz gwarantującego bezpieczeństwo i prawa 
działkowców. 
Z wdzięcznością przyjęliśmy fakt złożenia podpisu przez Pana Prezydenta pod 
ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, na 
którą czekaliśmy z obawami, ale i z wiarą w ostateczny sukces. 

Okazuje się, że obawy nasze nie były bezpodstawne. Wobec wystąpienia 
Związku Miast Polskich skierowanego do Pana Prezydenta, o rozważenie 
możliwości skierowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do 
Trybunału Konstytucyjnego, ponownie mamy okazję poznać czym w naszym 
kraju kierują się włodarze naszych miast. Nie interesuje ich fakt, że to właśnie 
rodzinne ogrody działkowe stanowią zielone płuca dla miejskich blokowisk, że 
ogrody stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji ich mieszkańców. Oni myślą 
wyłącznie kategoriami interesu, dostrzegając tereny zajmowane przez ogrody 
jako towar do zaoferowania deweloperom lub inwestorom pod kolejne markety. 
Działkowcy broniąc swoich praw do bezpiecznego korzystania i uprawiania 
działek w rodzinnych ogrodach działkowych, fakt ostatecznego przyjęcia i 
podpisania ustawy uznali, że da ona nam gwarancję, iż ogrody działkowe w 
Polsce nadal będą istnieć, nadal będą się rozwijać, a ludzie w tych ogrodach ze 
spokojem będą mogli skupić się na ich uprawie, na pracy i wypoczynku. 

Dziwi nas wystąpienie Związku Miast Polskich, stanowiące atak na 
postanowienia dopiero co przyjętej nowej ustawy, która wypracowana została na 
kompromisach podczas prac w podkomisjach i komisjach sejmowych. Ustawa 
zyskała powszechne poparcie parlamentarzystów, którzy podczas 
najważniejszych dla nas głosowań wspólnie podjęli decyzję zgodną z 
oczekiwaniami działkowców, ich rodzin i przyjaciół. 



Panie Prezydencie ! 

Zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o nie podejmowanie działań źle 
służących interesowi społecznemu mieszkańców polskich miast i miasteczek. 
Bo nasze miasta to nie tylko bloki, parkingi i supermarkety. Miasta muszą móc 
oddychać, dlatego muszą posiadać tereny zielone, a rodzinne ogrody działkowe 
dają komfort utrzymywania terenów zielonych ze środków samych 
działkowców, nie obciążając budżetów miejskich. 

W imieniu trzydziestoczterotysięcznej rzeszy użytkowników działek ROD w 
okręgu bydgoskim. 
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