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Szanowny Panie Prezesie, 

Polscy działkowcy z wielką satysfakcją przyjęli wiadomość o podpisaniu 
przez Prezydenta ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Wielomiesięczne intensywne, wspólne prace parlamentarzystów 
i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przyniosły długo oczekiwany efekt 
w postaci dobrego prawa, które gwarantuje bezpieczne i stabilne 

- funkcjonowanie ogrodów. 
Znaczenie działek dla miejscowych społeczności i pozytywna rola jaką pełnią 
ogrody są powszechnie znane i doceniane. Istnienie i rozwój ogrodów jest 
jedynym z zadań, przy realizacji których biorą udział samorządy lokalne. 
Z zadowoleniem odnotowujemy, że większość samorządowców rozumie 
potrzebę zachowania ogrodów. Mogliśmy się o tym przekonać w czasie 
kampanii promowania projektu ustawy, gdy podczas spotkań 
z szefami miast, powiatów i radnymi gmin otrzymywaliśmy dowody poparcia 
dla inicjatywy obywatelskiej. Wielu samorządowców podpisało się pod 
projektem ustawy. 

Panie Prezesie, 
W gronie członków ZMP jest 20 miast z województwa łódzkiego, 
a przedstawiciele z naszego regionu znajdują się we władzach kierowanego 
przez Pana zrzeszenia. W każdym z tych miast jest przynajmniej jeden ogród 
działkowy. Nie spotkaliśmy się z przypadkiem, by władze samorządowe 
uskarżały się, iż ogrody hamują rozwój gmin lub niepotrzebnie obciążają 
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budżet. Przeciwnie, z satysfakcją stwierdzamy, że współpraca ogrodów 
z samorządami układa się bardzo dobrze. Władze miast i gmin nie zamierzają 
walczyć ze swoimi mieszkańcami, a w istnieniu ogrodów widzą wiele korzyści. 
Znaczenie ogrodów dla społeczności lokalnych znajduje swój wyraz w postaci 
dotacji i pomocy w realizacji inwestycji, a także włączaniu się w ogrodowe 
uroczystości i jubileusze. Ogrody wzbogacają miejski krajobraz, tworzą 
przyjazne dla mieszkańców otoczenie, są miejscem aktywności i integracji 
społecznej. 

Sytuacja wygląda podobnie również w innych miastach. 
Z tym większym zdziwieniem przyjmujemy informację, że zwracając się do 
Prezydenta RP w imieniu organizacji, której członkowie pragną zachowania 
ogrodów, poddaje Pan w wątpliwość zgodność ustawy z Konstytucją, jeszcze 
przed jej wejściem w życie. 
Wobec powyższego zastanawiamy się, czy prezentowane stanowisko 
rzeczywiście wynika z woli prawie 320 miast członków ZMP, czy może jest 
jedynie zgodne z Pana indywidualnym poglądem na ustawę o rodzinnych 
ogrodach działkowych ? W tej sytuacji z pewnością poprosimy o spotkania 
z samorządowcami, aby przekonać się czy podzielają oni zastrzeżenia 
podnoszone przez Pana w piśmie skierowanym do Prezydenta RP. Tym bardziej, 
iż nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że polityka lokalnych władz 
nie jest wroga. 

Przekazując niniejsze wystąpienie w imieniu Prezydium Okręgowego 
Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców pragnę zapewnić, że 
działkowcy z naszego województwa są przekonani o słuszności rozwiązań 
przyjętych w nowej ustawie. Porozumienie jakie zostało wypracowane przy jej 
powstaniu daje podstawy do tego by wierzyć, że nowe prawo będzie dobrze 
służyło ogrodom oraz gospodarzom gmin, a rzeczowa współpraca będzie 
przynosić coraz lepsze owoce. 
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