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Nową ustawę działkową, która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2014 r. dzięki poparciu 
jej i podpisaniu przez Pana Prezydenta, działkowcy uznają za satysfakcjonującą. W szczególności 
nie mają wątpliwości, iż ustawa uwzględnia wszystkie postanowienia wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego i pozostaje w zgodzie z Konstytucją RP. Cennym dla działkowców jest fakt, że 
nowa ustawa czyni działkowca najważniejszym podmiotem, który ma zagwarantowany wpływ na 
to, jak będą funkcjonowały rodzinne ogrody działkowe. 

Tymczasem, mimo że tereny ogrodów działkowych dzięki nowej ustawie pozostają we 
władaniu działkowców, to nadal stanowią one dla niektórych środowisk biznesu wartość, którą 
zamierzają zawłaszczyć. 
O tych zamiarach działkowcy dowiadują się z wystąpienia dnia 20 grudnia 2013 r. skierowanego 
do Pana Prezydenta przez Prezesa Związku Miast Polskich o rozważenie możliwości skierowania 
nowej ustawy działkowej do Trybunału Konstytucyjnego z powodu jej niezgodności z Konstytucją. 
Ten stan rzeczy działkowcy sudeccy oceniają krytycznie jako inicjatywę wymierzoną przeciwko 
istnieniu ogrodów działkowych w miastach, a tym samym przeciwko ich prawom. Istotnym dla 
działkowców jest jednak to, że samorządy gmin są przyjazne istnieniu i rozwojowi ogrodów i nie 
podejmują żadnych niepokojących działań w odniesieniu do gruntów zajmowanych przez ogrody. 

W tej sytuacji swoich listach skierowanych do Prezesa Miast Polskich działkowcy sudeccy 
stwierdzają, że nie uznają za przekonywującą argumentację Związku Miast Polskich o rzekomej 
niekonstytucyjności nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Stanowisko działkowców 
znajduje potwierdzenie w wystąpieniu z dnia 15 stycznia 2014 r. skierowanym do Prezesa Związku 
Miast Polskich przez Gminę Miejską Nowa Ruda, Gminę Miejską Kłodzko i Gminę Międzylesie 
z dnia 15 stycznia 2014 r. - członków Związku Miast Polskich. Stanowisko to dowodzi, nie 
wszystkie gminy będące członkami Związku Miast Polskich godzą się z wnioskiem Prezesa tego 
Związku o rozważenie możliwości skierowania nowej ustawy przez Pana Prezydenta do Trybunału 
Konstytucyjnego. 

W związku z powyższym Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku 
Działkowców w Szczawnie Zdroju z upoważnienia działkowców sudeckich przekazuje Panu 
Prezydentowi do wiadomości ich listy skierowane do Prezesa Miast Polskich oraz wystąpienie 
wymienionych wyżej samorządów gmin - członków Związku Miast Polskich do wiadomości. 

i 


