
Wałbrzych, 18 stycznia 2014 r. 

Działkowcy z powiatu Wałbrzych 
i Kamienna Góra 

Pan Ryszard Grobelny 
Prezes Związku Miast Polskich 

Panie Prezesie 

My działkowcy nie zgadzamy się z wnioskiem z dnia 20 grudnia 2013 r. przesłanym przez 
Pana do Prezydenta RP o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego nowej ustawy z dnia 13 
grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych celem sprawdzenia zgodności niektórych jej 
przepisów z konstytucją. Podważanie zgodności z konstytucją przepisów w zakresie praw 
przysługujących stowarzyszeniu ogrodowemu i działkowcom od gmin - właścicieli gruntów w 
przypadku likwidacji ogrodów, w naszej ocenie jest działaniem wynikającym z polityki niektórych 
miast, w tym miasta Poznania, w odniesieniu do zamierzeń zagospodarowania terenów ogrodów 
działkowych. 
Nie można bowiem potwierdzić, że wszystkie miasta w tym Związku jednomyślnie zarzucają nowej 
ustawie działkowej, że niektóre jej przepisy są niezgodne z orzeczeniami Trybunału 
Konstytucyjnego a w konsekwencji z ustawą zasadniczą. 

Wszyscy wiemy, że samorządy miast są przyjazne istnieniu ogrodów działkowych. Także 
Pan Ryszard Grobelny jako Prezydent Miasta Poznania nie jeden raz i do niedawna potwierdzał 
publicznie swą przyjaźń i potrzebę istnienia ogrodów działkowych w miastach. 
Dlatego zaskoczeni jesteśmy determinacją Związku Miast Polskich w dążeniu do obalenia tych 
przepisów w ustawie działkowej, które dopuszczają likwidację ogrodów pod warunkiem 
zapewnienia terenów zamiennych, odszkodowań a także obowiązków gmin przy tworzeniu nowych 
ogrodów działkowych. 

Co tak nagle spowodowało, że Pan Prezes ujawnia inne oblicze wobec ogrodów 
działkowych a tym samym wobec działkowców? Czy obawy Pana o niekonstytucyjność niektórych 
przepisów ustawy działkowej podzielają wszystkie miasta będące członkami Związku? Czy ta 
zmiana poglądów odnosi się do nas wszystkich, czy tylko do działkowców z Poznania? 
O co naprawdę chodzi? Prosimy nam na te pytania udzielić odpowiedzi. 
Trudno bowiem dać wiarę, aby w zbliżających się wyborach samorządowych w 2014 r. wszystkie 
miasta w Związku Miast Polskich, a szczególnie miasto Poznań, nie chciały aby ich kandydatów 
do władz samorządowych popierali działkowcy. Można i tak, jednak my działkowcy jesteśmy w 
jedności i zawsze w gotowości do podjęcia słusznych decyzji w wyborze swoich przedstawicieli 
do władz samorządowych. 

Panie Prezesie, ogrody działkowe w Polsce, także w Poznaniu, są dziełem rąk i z własnych 
pieniędzy kilku pokoleń działkowców. Ogrody są wartością służącą wszystkim mieszkańcom miast 
a więc wartością wyższą niż tylko pieniądze za grunty ogrodów, które miałyby pomnażać wpływy 
do budżetów gminnych. 

Na oryginale podpisy działkowców 

Do wiadomości: 

1.Krajowa Rada PZD. 
2. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD. 


