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W a r s z a w a 

Panie Prezydencie ! 

Jutro wchodzą w życie przepisy nowej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych przyjętej przez ogromną większość posłów, senatorów 
i podpisanej przez Pana Prezydenta 18 grudnia ubiegłego roku. 

My, działkowcy fakt ten przyjmujemy z dumą i satysfakcją. Nasz 
wspólny ponad roczny wysiłek przyniósł długo oczekiwany rezultat. Wreszcie 
możemy zająć się tym, co lubimy najbardziej: uprawą naszych działek, tych 
niewielkich skrawków ojczystej ziemi. 

A jednak są w naszym społeczeństwie ludzie, którym uzyskany przez nas 
spokój po prostu nie odpowiada, dla których nie liczy się możliwość aktywnego 
wypoczynku i rekreacji licznej, bo kilkumilionowej populacji obywateli. Ludzie 
ci w działkach ogrodowych widzą jedynie określony areał ziemi, zwłaszcza 
w miastach, który można spieniężyć. 

Oto prezes Związku Miast Polskich p. Ryszard Grobelny kieruje do Pana 
Prezydenta RP pismo, w którym stwierdza, że niektóre przepisy nowej ustawy 
nadal budzą poważne wątpliwości konstytucyjne i w imieniu ZMP prosi Pana 
Prezydenta o skierowanie nowej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
do Trybunału Konstytucyjnego. 

A przecież nowa ustawa o ROD powstała właśnie na skutek decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego RP. To właśnie prawnicy i politycy przez 
kilkanaście miesięcy uzgadniali kolejne artykuły ustawy, aby były zgodne 
z Konstytucją RP i obowiązującym w Polsce prawem. I taką właśnie ustawę 
stworzyli. 

Pan Ryszard Grobelny składając podpis popierający projekt nowej 
Ustawy o ROD, opracowany przez prawników Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej stwierdził: „ - Mój osobisty stosunek do ogrodów działkowych 
jest bardzo pozytywny. Są one ważnym elementem przestrzeni miejskiej. 



Powinno dążyć się do ich rozwoju". Z kolei wypowiadając się dla „Zielonej 
Rzeczpospolitej" zapewniał, że obywatelski projekt nowej Ustawy o ROD jest 
mu bliski, podobnie jak ogrody działkowe, które, w jego ocenie, powinny się 
rozwijać. 

Cóż więc spowodowało, że zmienił zdanie? Czy ustawa, tak skrupulatnie 
dyskutowana przez prawników i parlamentarzystów może zawierać przepisy 
niezgodne z Konstytucją RP? Po co siać wątpliwości i wzniecać kolejne 
niepokoje w sytuacji, kiedy zmierzamy ku normalności? 

W imieniu kilkuset działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„PARTYNICE" we Wrocławiu zwracam się do Pana Prezydenta z apelem 
0 nieuleganie sugestiom Związku Miast Polskich. Zdaniem działkowców 
1 moim skierowanie nowej Ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego 
jest bezzasadne. Nie wniesie do ustawy niczego nowego, a może zakłócić tak 
wszystkim nam potrzebny spokój. 
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