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Zarząd ROD „35 lecia" w Zielonej Górze z niepokojem odbiera rozpoczętą przez 

Związek Miast Polskich kolejną próbę zawłaszczenia ogrodów działkowych 

i podporządkowania ich wyłącznie celom komercyjnym. 

Opinia ZMP o niekonstytucyjności uchwalonej 13 grudnia 2013 r. ustawy o ogrodach 

działkowych budzi nasze zdziwienie, zwłaszcza dlatego, że ZMP nie był pomijany w 

przedstawianiu swojego stanowiska podczas tworzenia tego dokumentu i przedstawiciele 

tegoż niejednokrotnie mieli okazję wypowiadania się na ten temat. Zgłaszanie uwag obecnie, 

gdy ustawa została przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP musi bulwersować, 

dlatego zapowiadane przez ZMP skierowanie ustawy o ogrodach działkowych do TK 

przyjmujemy niemal z niedowierzaniem i traktujemy wyłącznie jako chęć wywołania na 

nowo zamieszania wokół ogrodów działkowych. 

Jesteśmy przekonani, Ze stanowisko ZMP nie jest poglądem, który podzielają 

burmistrzowie i prezydenci wszystkich miast. Bardzo wielu z nich wspierało działkowców w 

ich walce o ustawę i podkreślało dotychczas dobrą współpracę z działkowcami. Taką 

przychylność władz samorządowych zyskaliśmy w Zielonej Górze, co bardzo sobie cenimy. 

Wypowiadając się w tej sprawie chcemy zwrócić uwagę, źe zarówno pod rządami 

poprzedniej ustawy, jak i w świetle zapisów obecnej ogrody działkowe nie stanowią 

przeszkód w rozwoju miast w Polsce, a władze każdego miasta mogą porozumieć się 

z działkowcami - jeśli tego chcą. 

Działkowcy nigdy nie byli i nie są przeciwni rozwijaniu się miast, wszak żyją w nich 

wraz z rodzinami i zależy im na tym, by piękniały. Nie oznacza to jednak zgody na 

zabetonowanie każdego kawałka ziemi i nie oznacza to zgody na to, by stało się to kosztem 

ludzi. 

Dlatego niniejszym pismem chcemy zaprotestować przeciwko wywoływaniu batalii 

o ogrody działkowe, podsycanej przez tych, którzy w terenach ogrodów działkowych widzą 

wyłącznie własne korzyści. 



Obecna ustawa wypracowana została z wielkim trudem. Działkowcy przyjęli ją z 

satysfakcją, akceptują jej zapisy i oczekują wreszcie spokoju i stabilizacji. I tego oczekujemy 

również od władz miast. 
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