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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „OŚWIATA" we 
Wrocławiu reprezentujący ponad trzystu działkowców pragnie złożyć 
Panu podziękowania za szybkie podpisanie nowej ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13.12.2013r , 
dzięki czemu mogła ona wejść w życie w wyznaczonym przez TK terminie. 
Jednocześnie wyrażamy głęboki niepokój wobec pisma złożonego na 
Pana ręce przez Związek Miast Polskich o skierowanie ustawy do 
Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodną niektórych artykułów z 
Konstytucją. 
Jest to kolejny element walki z ogrodami działkowymi . Ustawa 
uchwalona przez Sejm, która weszła w życie 19.01.2014r jest dla Nas, 
działkowców gwarancją istnienia oraz dalszego rozwoju i modernizacji 
ogrodów działkowych. Nie możemy zrozumieć jak to możliwe , że 
Ustawa, która powstawała ponad rok , nad którą pracowało wielu 
posłów i prawników w komisjach sejmowych , która w pełni uwzględnia 
zapisy wyroku Trybunału Konstytucyjnego , przyjęta przez Sejm 
podpisana przez Pana Prezydenta , ledwo zaczyna obowiązywać a już jest 
kwestionowana jako niezgodna z Konstytucją. Pytamy , dlaczego 
przedstawiciele Związku Miast Polskich , którzy uczestniczyli w pracach 
nad nową ustawą, wówczas nie zgłaszali swoich zastrzeżeń co do 
zgodności z konstytucją kwestionowanych artykułów . Czy mamy 
rozumieć , że jeżeli coś ma dobrze służyć ludziom to znaczy , że jest 
wbrew Konstytucji , bo nie za dobrze służy ludziom bogatym , czy tak 
mamy interpretować Konstytucję , aby bogaci byli jeszcze bogatsi, a 
biedni jeszcze biedniejsi. 



Dlaczego społeczność działkowa jest w dalszym ciągu dyskryminowana , 
stanowczo protestujemy traktowaniu nas jako drugorzędnej części 
społeczeństwa , jak długo będziemy jeszcze odrzucać kłody rzucane nam 
pod nogi. 
Należy pamiętać , że ogrody to nie tylko zaspakajanie indywidualnych 
potrzeb działkowców , ale przede wszystkim tereny zielone , które 
utrzymywane są bez udziału środków publicznych . Ogrodów działkowych 
nie można postrzegać jako pojedyncze skupiska, ale zorganizowaną 
całość, pełniącą ważne funkcje społeczne , rekreacyjne, integracyjne i 
ekologiczne. Ogrody są dla ludzi, a nie do zbijania kapitału na nich. 
Panie Prezydencie obowiązujący akt prawny tworzony był w oparciu o 

szerokie konsultacje społeczne , jesteśmy przekonani , że będzie dobrze 
służył działkowcom , dając nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności. 
Ogrody działkowe funkcjonują w całej Europie , stanowią trwały element 
miast, cieszą się poparciem i pomocą władz państwowych i 
samorządowych, które uznają , że są one potrzebne i cenne. 

Mamy nadzieję , że Pan Prezydent nie podzieli błędnej argumentacji 
Związku Miast Polskich i uzna zarzuty podniesione w piśmie za 
niezasadne i nie zasługujące na uwzględnienie 
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