
List Prezesów ROD z miasta Kielce w sprawie wystąpienia Związku Miast 
Polskich dotyczącego nowej ustawy o ROD 

Szanowny Panie Prezesie! 

Jesteśmy Prezesami Zarządów ROD z terenu Kielc. Tradycja ogrodnictwa 
działkowego w naszym mieście sięga 1926r.; kiedy to żona Marszałka Józefa 
Piłsudskiego zakładała tutaj pierwszy ogród „Kadzielnia". Od tamtego czasu aż do 
dzisiaj tradycja ta jest tutaj pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
Pozytywy z niej płynące są w Kielcach dostrzegane przez samorząd i włodarzy 
miasta, którzy od dawna są przyjaźnie nastawieni do nas i naszej pasji. Dowodem na 
to może być choćby uwzględnianie naszych ogrodów w studiach i miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. Dialog na linii działkowcy-samorząd był 
u nas zawsze rzeczowy i oparty na zrozumieniu wzajemnych potrzeb. 

Niestety po lekturze stanowiska i uwag Związku Miast Polskich ze smutkiem po 
raz kolejny utwierdzamy się w przekonaniu, że nie wszystkie samorządy widza 
ogrody działkowe i działkowców w taki sposób, jak władze miasta Kielce. Stanowisko 
ZMP zaatakowało niedawno przyjętą ustawę o rod, zarzucając jej błędy natury 

konstytucyjnej. W kontekście długotrwałego procesu prawodawczego i jego 
przebiegu, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tych zarzutów. 

Ustawa o rod jest pierwszym w historii aktem, który jako inicjatywa 
obywatelska stał się powszechnie obowiązującym prawem. Swój głos poparcia 
złożyło pod nią blisko milion obywateli, wśród nich także politycy, samorządowcy 
i prawnicy. Również Prezes Związku Miast Polskich- Pan Ryszard Grobelny. Następnie 
projekt przeszedł całą drogę legislacyjną - Sejm, komisje sejmowe, Senat, tamtejsze 
Komisje i wreszcie Kancelarię Prezydenta RP. Na każdym z etapów był badany przez 
prawników, ekspertów, konstytucjonalistów. Kilkakrotnie wracał do komisji 
z poprawkami i uwagami, w tym także tymi pochodzącymi od Związku Miast Polskich. 
Ostateczny kształt ustawy jest więc wynikiem długotrwałej pracy wielu osób, 
odbywającej się w dodatku pod okiem Biura Analiz Sejmowych. 

Czy akt prawny, który przeszedł tak długą drogę pod okiem profesjonalistów 
może być jeszcze obarczony błędami konstytucyjnymi? Czy jest to w ogóle możliwe 
w państwie, które jest demokratycznym państwem prawa? Czy nie stoi to 
w sprzeczności ze wszystkimi jego zasadami? Jako obywatele mamy pełne prawo, aie 
i obowiązek ufać, że nasz prawodawca jest racjonalny i dba o to, by ogłaszane akty 
były prawem dobrym i rzetelnym. Jesteśmy przekonani, że ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych jest właśnie takim prawem. Podobne przekonanie wpłynęło 
zapewne również na Posłów, którzy prawie jednogłośnie ją przyjęli, a także na 
Prezydenta RP, który podpisał ustawę w ciągu zaledwie trzech dni. 



Szanowny Panie prezesie! 

Jako mieszkańcy Kielc, czyli miasta zrzeszonego w Związku Miast Polskich, 
prosimy Pana i pozostałych członków ZMP o ponowne przeanalizowanie ustawy 
i swego stanowiska. Ustawa o rod jest dla nas nadzieją na to, że nareszcie, po wielu 
latach niepokoju, będziemy mogli odetchnąć i wrócić na nasze działki z dodatkową 
energią do pracy. Działkowcy stanowią duży odsetek mieszkańców miast, a ogrody 
są nieodłączną ich częścią. Zamiast za wszelką cenę zwalczać tę piękną tradycję 
i torpedować przepisy, może warto zacząć ją dostrzegać z nieco innej perspektywy. 
Ogrodnictwo działkowe wnosi wiele dobrego do życia lokalnych społeczności 
i sprawia, że mieszkańcy polskich miast mogą być szczęśliwsi i bardziej zadowoleni 
z życia. A czy właśnie nie o to powinno chodzić włodarzom wszystkich miast? Czy to 
właśnie mieszkańcy nie tworzą miasta i nie są dla niego najważniejsi? 

Mamy nadzieje, że przedstawiciele ZMP zastanowią się i odpowiedzą sobie na 
powyższe pytania. Może wówczas zamiast wynajdywać ustawowe błędy, których nie 
ma prawa być, zaczną dostrzegać problemy i oczekiwania swoich mieszkańców. Takie 
rozwiązanie z pewnością będzie najlepsze dla każdej ze stron. 

Kielce, dn. 04,02.2014r. 

Prezesi ROD z miasta Kielce 

(lista podpisów w załączeniu) 



Lista podpisów pod Listem Prezesów ROD z miasta Kielce w sprawie 
wystąpienia Związku Miast Polskich dotyczącego nowej ustawy o ROD, 
Kielce dn. 04.02.2014r. 

Nazwa ROD Imię i nazwisko 
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