
LIST OTWARTY 

Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego 
Związku Działkowców do Związku Miast Polskich 

Ogrody działkowe w Polsce posiadają ponad wiekową tradycję, są stałym 
elementem miast i osiedli, związanym z miejscem odizolowanym od spalin i 
innych szkodliwych dla zdrowia - elementów cywilizacyjnych zatruwających 
zdrowie i życie mieszkańców blokowisk. O walorach zdrowotnych i 
ekonomicznych wiedzieli przed 180 laty lekarze, którzy założyli ogród 
działkowy przy szpitalu w Grudziądzu - który istnieje do dziś i służy ludziom 
dla rekreacji zdrowia, wypoczynku oraz zdrowej rehabilitacji schorzeń na 
świeżym powietrzu. Idea ogrodnictwa działkowego weszła już na stałe 
w krajobraz w Polsce oraz 15 krajów Europy - rozwija się i doskonali, a swym 
zasięgiem obejmuje w coraz szerszym zakresie rodziny o niskich dochodach, 
a szczególnie emerytów i rencistów. 

Związek Miast Polskich powołany do równomiernego rozwoju miast, 
do koordynacji i współdziałania m.in. dla dobra mieszkańców - i ich rodzin -
doszukuje się nieprawidłowości w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych 
- która wieńczy interesy ludzi z działalnością samorządów lokalnych 
i z przedstawicielami naszego Państwa. 

Istniały obawy spowodowane zagrożeniem dla bytu ogrodów 
działkowych i praw działkowców co stało się impulsem większości środowiska 
działkowego o uchwalenie przez Sejm RP nowej ustawy o ogrodach 
działkowych. Efektem było wystąpienie z obywatelską inicjatywą 
ustawodawczą, pod którą zebrano rekordową liczbę - 924 801 podpisów. 
W ustawie tej zagwarantowano działkowcom pełną realizację wolności 
zrzeszania się, wprowadzono przepisy przejściowe zabezpieczające ogrody 
przed zakłóceniem ich funkcjonowania po okresie wdrażania nowych regulacji, 
a wejście w życie nowej ustawy nie posłuży do odebrania rodzinom działkowym 
ich praw nabytych - do czego nawoływały niektóre środowiska. 

Ku wielkiej satysfakcji działkowców poparcie dla inicjatywy 
obywatelskiej wyraziły wszystkie Kluby i osobiście Pan Premier Donald Tusk. 
Zarówno Sejm jak i Senat przytłaczającą większością uchwalili nową ustawę o 
rodzinnych ogrodach działkowych. Akt ten w pełni odzwierciedla ideę 



ogrodnictwa działkowego, które od przeszło 100 lat pełni służebną rolę wobec 
społeczeństwa. 

Zwracamy się do Pana Prezesa Ryszarda Grobelnego, Przewodniczącego 
ZMP, aby obiektywnie spojrzał na dalsze funkcjonowanie ogrodów 
działkowych w miastach polskich, na ich modernizację i rozwój, aby nie 
niszczyć tego, co dobrze służy mieszkańcom miast, co daje im radość, 
zadowolenie i spokojną przyszłość. Ludziezadowoleni z rządów władz lokalnych 
- będą ich zawsze popierać i szanować - tego Panu życzymy. 
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