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Pan Ryszard Grobelny 
Prezes Związku Miast Polskich 

Szanowny Panie Prezesie! 

Środowisko działkowców od niespełna miesiąca cieszy się z 
wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Długo i w bardzo dużej niepewności czekaliśmy na moment 
prawnego uregulowania funkcjonowania polskich ogrodów 
działkowych. Niekorzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 
2012 roku zachwiał całą rodziną działkową. Stanęliśmy wobec 
konieczności opracowania nowych rozwiązań, które w pełni 
respektowałyby sugestie Trybunału Konstytucyjnego RP, zapisy 
Konstytucji RP i zabezpieczały prawa działkowców. 

Mozolna praca wielu ludzi zaowocowała dokumentem, który w 
pełni uregulował zakładanie, istnienie i likwidację rodzinnych 
ogrodów działkowych w naszym kraju. Polski Związek Działkowców 
zachował mocą nowej ustawy z 13 grudnia 2013 roku prawa do 
gruntów ROD I działkowcy jako najważniejszy podmiot w polskim 
ruchu ogrodnictwa działkowego będą decydować o wszystkich 
najważniejszych sprawach dotyczących swoich działek w 
ogrodach. 

Szanowny Panie Prezesie! 

Z ogromnym zdziwieniem przyjęliśmy treść listu skierowanego 
przez Pana Prezesa do Prezydenta RP z 20 grudnia 2013 roku, z 
prośbą o skierowanie ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego 
RP. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, na jakiej podstawie podważa 
Pan konstytucyjność tego aktu prawnego, skoro wiele członków 
zrzeszonych w Związku Miast Polskich nigdy nie kryło swojego 
poparcia dla idei ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, jak i 
zapisów zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
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Jawnym dowodem szacunku dla trudu kilkumilionowej rzeszy 
działkowców były podpisy złożone pod tym projektem przez wielu 
prezydentów miast lub burmistrzów. Dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby ustawa wypełniła wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP, 
nienaruszyła żadnych zapisów ustawy zasadniczej i dawała 
zadwolenie użytkownikom działek. 

Nie bez znaczenia pozostają również i inne fakty, a 
mianowicie: liczne pozytywne opinie prawników oraz 
konstytucjonalistów, znających przecież "od podszewki" 
Konstytucję RP, pomyślny przebieg procesu legislacyjnego, w tym 
przyjęcie niemalże jednogłośnie przez Sejm i Senat projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych, a także podpisanie jej przez 
Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. 

Taka postawa polskich posłów i senatorów oraz Prezydenta 
udowodniła nam, jaki szacunek w ich oczach zdobyliśmy swoją 
determinacją i siłą w tej trudnej i nierównej walce w obronie 
ogrodów działkowych i działek. 

Dlatego mamy głęboką nadzieję, że Związek Miast Polskich, z 
Panem Prezesem na czele, wycofa swoją prośbę i paragrafy nowej 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie będą musiały być 
gruntownie analizowane przez Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
RP. Będzie to dla nas dowód, że ważniejsi są ludzie niż grunty. 
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