
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

OKRĘGOWY ZARZĄD W LEGNICY 
59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 12 
telefon-fax - sekretariat (076) 862-67-97, księgowość (076) 866-05-14 

Legnica, dnia 20 stycznia 2014 r. 

PREZYDENCI 
BURMISTRZOWIE 

MIAST 
wg rozdzielnika 
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Uchwalona przez Sejm 13 grudnia 2013 r. ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, którą 

18 grudnia 2013 r. podpisał Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski a weszła w życie 19 stycznia 

2014 r. 

Ustawa określa prawa i obowiązki działkowców, a przede wszystkim prawo do zrzeszania się 

w stowarzyszenia ogrodowe na podstawie wprowadzonych zasad i trybu oraz działań stowarzyszeń 

ogrodowych. 

W tym miejscu pragniemy przypomnieć słowa Prezydenta RP zawarte w komunikacie 

a mianowicie: że ustawa kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych 

ogrodów działkowych w kraju. 

W trakcie procesu legislacyjnego uczestnicy tworzenia ustawy z udziałem przedstawicieli 

Związku Miast Polskich - właścicielami gruntów wypracowali kompromis, co również podkreślono 

w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prezydenta RP i czytamy: "Mogą. zatem 

przyczynić się do zapewnienia spokojnego stanu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych 

po dniu wejścia w życie ustawy tj. 19 stycznia 2014 r." 

Nie ukrywamy, że niepokój, obawy działkowców po złożeniu podpisu przez Prezydenta 

zastąpiła radość i euforia oraz kierowane podziękowania do współautorów osiągniętego sukcesu. 

Działkowcy są wdzięczni i nie zapomną historycznej daty. 

Niestety, ale ze smutkiem odbieramy treść wystąpienia Związku Miast Polskich skierowane 

do Prezydenta RP, w którym stwierdzili autorzy, że uchwalone przepisy ustawowe a wymienione we 

wniosku nadal budzą poważne wątpliwości konstytucyjne, w związku z czym, przedstawiciele 

samorządów lokalnych należących do Związku wnoszą o skierowanie ustawy do Trybunału 

Konstytucyjnego w celu sprawdzenia zgodności przyjętych rozwiązań z art 21 Konstytucji RP. 
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W tej sprawie ukazują się artykuły w dziennikach ogólnopolskich, a dla przykładu: 

Rzeczpospolita z 17 stycznia br. pt. "Nowe przepisy o ogrodach i stare kłótnie" informują 

czytelników, że szykują się kolejne wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. 

Wystosowując wystąpienie do Szanownych Prezydentów, Burmistrzów z terenu działania 

Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, zwracamy się z gorącą prośbą, aby nie akceptowali 

uzasadnienia i nie podzielali opinii w stanowisku Związku Miast Polskich z dnia 20 grudnia 2013 r. 

a podpisanym przez Prezesa Związku Pana Ryszarda Grobelnego - Prezydenta Miasta Poznania. 

Szanując i wysoko oceniając wieloletnią współpracę i współdziałanie z organizacją na 

szczeblu miast i okręgu, czego dowodem są wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego w tym: 

działalność edukacyjna, oświatowa, troska o najsłabszych oczekujących pomocy, upoważnia 

i obliguje Okręgowy Zarząd O Z PZD w imieniu działkowców do wystosowania listu. 

Szanowni Prezydenci! 

Szanowni Burmistrzowie/ 

Wierzymy, że będziecie Państwo, tak, jak dotychczas, udzielać wsparcia dla realizacji 

i wdrożenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która gwarantuje również ochronę 

praw samorządów lokalnych. 

Z góry wyrażamy serdeczne podziękowania. 

Niniejszy list przekazujemy: 
1. Burmistrz Miasta Bogatyni, 
2. Prezydent Miasta Bolesławiec. 
3. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. 
4. Burmistrz Miasta Chojnowa. 
5. Prezydent Miasta Głogowa. 
6. Prezydent Miasta Legnicy. 
7. Burmistrz Miasta Lubania. 
8. Burm isirz Miasta Lwówek Śląski. 
9. Burmistrz Miasta Polkowice. 
10. Burmistrz Miasta Zgorzelec. 
11. Burmistrz Miasta Złotoryja. 

Z utyradami szacunku 

Z upoważnienia 
i w imieniu Okręgowego Zarządu 
Polskiego Związku Działkowców 

w Legnicy 
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