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POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
K O M I S J A R E W I Z Y J N A 
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO 

„ POD L I P A M I „ 
w Pile 

Piła, dnia 06,02.2014 r. 

Szanowny Pan 
Bronisław Komorowski 
Prezydent RP 
Warszawa 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego z ogromnym 
zadowoleniem i radością przyjęli podpisanie przez Pana Prezydenta RP nowej 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej przez Sejm a 
zaaprobowanej przez Senat prawie jednogłośnie. 
Ta ustawa zawiera rozwiązania dotyczące funkcjonowania, organizacji i 
zakładania ogrodów spełniają wymogi demokratycznego państwa, podkreślając 
wolność zrzeszania się obywateli. Skupia się ponadto na właściwym 
zabezpieczeniu praw użytkowników określając sytuację prawną wszystkich 
działkowców bez względu na Ich przynależność do stowarzyszenia czy też nie. 
Zawarto w niej nowość polegającą na pluralizmie w prowadzeniu ogrodów 
działkowych oraz zrównała pozycje prawne każdego z podmiotu prowadzącego 
taką działalność. Stwierdzono w niej, że każdy działkowiec będzie miał wybór, 
co do przynależności lub rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu 
prowadzącym dany ogród bez konieczności zrzekania się tytułu prawnego do 
działki. Przekształcenie zaś Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie 
ogrodowe wraz z zachowaniem dotychczasowych sprawdzonych w praktyce 
struktur, które przez wszystkie lata dbały o ogrody i działkowców, daje nam 
działkowcom gwarancję stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. 
Byliśmy przekonani, że nasza walka wreszcie się zakończyła wraz ze złożeniem 
podpisu Pana Prezydenta pod tą ustawą. Okazało się jednak, że Związek Miast 
Polskich uznał zapisy tej ustawy za ponoć niezgodne z Konstytucją i w dniu 20 
grudnia skierował do Pana swoje pismo. 
My Wielkopolanie nie spodziewaliśmy się, że Prezes ZMP Ryszard Grobelny, 
którego uznawaliśmy za sojusznika może nagle zmienić zdanie. Ta 
niekonsekwencja w postępowaniu jest niezrozumiała, bowiem złożył swój 
podpis poparcia pod obywatelskim projektem ustawy twierdząc, że zapisy 
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projektu zabezpieczają wszystkie nasze działkowców prawa i w niczym mc 
zagraża miastom w ich rozwoju. 
Po dokładnym zapoznaniu się z uchwaloną ustawą nie możemy w niej znaleźć 
żadnego zapisu, który w jakikolwiek sposób ograniczałby uprawnienia 
właścicielskie gmin w odniesieniu do terenów użytkowanych prze;i ogrody. 
W piśmie ZMP do Pana Prezydenta nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla 
skierowania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i według naszej wiedzy 
wiele miast i gmin ma zupełnie odmienne zdanie w tej sprawie niż Zarząd ZMP. 
Jesteśmy pewni, że Skoro Pan Prezydent złożył swój podpis pod tą nową ustawą 
to uznał, że jest ona wolna od wad i zgodna z Konstytucją RP. 
Niniejszy list przesyłamy także do wiadomości: 
- Prezesa Związku Miast Polskich Pana Ryszarda Grobelnego, 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile Pana Mariana Praczyka. 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem 

izyjnej ROD 

Jan Galewski 


