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Szanowny Panie Prezydencie! 

Po 18 miesiącach od niekorzystnego dla działkowców wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku od dnia wczorajszego zaczęła obowiązywać nowa 
ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. 

Czas ten był dla wszystkich polskich użytkowników działek okresem pełnej 
determinacji walki, której szale raz były po stronie działkowców, raz po stronie wrogich 
nam sił. Ostatecznie wspólnymi siłami osiągnęliśmy sukces, z którego jesteśmy bardzo 
dumni. 

W całym procesie legislacyjnym, jaki musi w naszym państwie przejść każdy akt 
prawny powszechnie obowiązujący w formie ustawy, niemały udział miał również 
i Pan Prezydent. 

16 grudnia 2013 roku został złożony na Pana prezydenckim biurku obywatelski 
projekt ustawy o ROD. Potrzebował Pan tylko dwa dni, aby bez obaw i z czystym 
sumieniem podpisać ten nowy akt prawny. Nie budził on u Pana żadnych zastrzeżeń i mamy 
nadzieję, że miał Pan świadomość jak wielkiej społeczności działkowej będzie on dotyczył. 

Nikt nie zrobił wspanialszego prezentu świątecznego polskim działkowcom 
niż Pan poprzez złożenie swojego podpisu, który uwieńczył nasze starania, aby nowe 
regulacje prawne dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zaczęły skutecznie 
służyć dobru działkowców i społeczności lokalnej polskich miast i miasteczek. 
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Tylko dwa dni leżał projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
na prezydenckim biurku i tylko dwa dni ustawa działkowa spokojnie czekała na moment, 
w którym zacznie obowiązywać. 

Bo oto Związek Miast Polskich 20 grudnia 2013 roku wystosował oficjalne pismo 
do Pana z prośbą o skierowanie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
do Trybunału Konstytucyjnego RP argumentując swoje stanowisko tym, że niektóre zapisy 
"nadal budzą poważne wątpliwości konstytucyjne ". 

Dziwi nas i bulwersuje fakt, że mimo opinii prawnych znanych konstytucjonalistów, 
potwierdzających zgodność projektu ustawy działkowej z ustawą zasadniczą, w tak 
niebywale krótkim czasie, się ją podważa. 

Jesteśmy tym bardziej zaskoczeni, gdyż niejednokrotnie Prezes ZMP deklarował 
swoje poparcie dla działań polskich użytkowników działek dla zabezpieczenia praw 
do uprawianej ziemi. Pan Ryszard Grobelny - Prezydent Poznania i Prezes Związku Miast 
Polskich - złożył swój podpis pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych i pod listem skierowanym do Pana Prezydenta z 20 grudnia 2013 roku 
w sprawie niekonstytucyjnych zapisów tejże ustawy o ROD. 

Przedstawiciele ZMP otwarcie zapowiadają, że w przypadku kiedy Pan, 
Panie Prezydencie, nie zaskarży ustawy działkowej do Trybunału Konstytucyjnego RP 
to zrobi to Związek Miast Polskich. 

Nie potrafimy zrozumieć takiego braku konsekwencji. Nie potrafimy wyobrazić 
sobie jak ustawa o ROD przyjęta prawie jednogłośnie przez Sejm RP i Senat RP 
oraz podpisana przez Pana Prezydenta, opracowywana przede wszystkim pod kątem 
zgodności z Konstytucją RP i zapisami zawartymi w wyroku z 11 lipca 2012 roku 
musiałaby stanąć przez sędziami Trybunału Konstytucyjnego RP podobnie jak jej 
poprzedniczka - ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku. 

Szanowny Panie Prezydencie! 

W imieniu wszystkich świętokrzyskich działkowców, których jesteśmy 
reprezentantami, jako Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego 
Związku Działkowców w Kielcach, zwracamy się z gorącym apelem o niekierowanie nowej 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku do Trybunału 
Konstytucyjnego RP. 

Prosimy także gorąco o podjęcie wspólnego dialogu z przedstawicielami Związku 
Miast Polskich i jego Prezesem Panem Ryszardem Grobelnym w obronie ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. 

Jesteśmy pewni, że uda się Panu Prezydentowi przekonać Związek Miast Polskich 
do słuszności zapisów nowej ustawy działkowej, która tak jak sugerował Trybunał 
Konstytucyjny RP dla uregulowania statusu prawnego użytkowników działek wprowadziła 
dzierżawę działkową, zapewniła warunki do realizacji przysługującej działkowcom 
wolności zrzeszania się, zwiększyła rolę i prawa właścicielskie gmin względem ogrodów 
działkowych. 

Mamy też nadzieję, że podczas ewentualnej konfrontacji uda się Panu Prezydentowi 
przekonać wszystkich zrzeszonych w Związku Miast Polskich, aby niekierowani nowej 
ustawy do Trybunału Konstytucyjnego RP. 



Liczymy, że Pan Prezydent opowie się po stronie ponad milionowej rodziny 
działkowej, która opracowując wspólnie z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych nowe prawo dla funkcjonowania ogrodów 
działkowych mieli przede wszystkim na celu zabezpieczenie dotychczasowego charakteru 
rekreacyjnego ogrodów działkowych oraz zapewnienie stabilności prawnej i organizacyjnej 
dla ogrodów, działkowców i Związku. 

Za Prezydium OZŚ PZD w Kielcach 
I-I inż. Zygmunt Wójcik 


