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Szanowny Pan 

Bronisław Komorowski 

Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej 

W nawiązaniu do skierowanego do Pana Prezydenta pisma Związku Miast Polskich z dnia 
20 grudnia 2013 roku, w którym to piśmie Prezes Związku sugeruje rozważenie skierowania do 
Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach 
działkowych (Dz.U. z 2014 roku poz. 40) z uwagi na wątpliwości co do zgodności je j zapisów z art. 
21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina Nowy Tomyśl - pomimo przynależności do 
Związku - przedstawia swe odmienne stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Rodzinne ogrody działkowe pełnią wiele istotnych społecznic funkcji, wśród których 
podkreślenia wymagają możliwość rekreacji i wypoczynku, wspieranie aktywności fizycznej i 
integracji rodzinnej i społecznej - w tym również wśród emerytów i rencistów, umożliwianie 
uprawiania hobby w postaci upraw i hodowli roślin i kwiatów, poprawa warunków socjalnych 
działkowiczów, poprawa funkcjonowania ekosystemów miejskich, edukacja ekologiczna i 
tworzenie zdrowego środowiska życia człowieka itd. Ta istotna i wrażliwa społecznie tematyka od 
lat była tematem dyskusji publicznej i wymagała pilnie uregulowania prawnego. Kolejne wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego wymusiły uregulowanie na nowo spraw tworzenia i funkcjonowania 
ogrodów, pozyskiwania terenów na ten cel oraz stowarzyszeń działkowców. 

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa jest owocem wielomiesięcznej 
pracy wielu grup społecznych, w tym również przedstawicieli Związku Miast Polskich. Nie sposób 
nie docenić wagi społecznego kompromisu zawartego przy tworzeniu je j projektu, który - w naszej 
ocenie - w wystarczający sposób zabezpiecza interesy wszystkich środowisk zaangażowanych w 
powstawanie, funkcjonowanie i ew. likwidację ogrodów. Obawy o niedostateczne zabezpieczenie 
interesów właścicielskich Skarbu Państwa i gmin przy tworzeniu nowych ogrodów uważamy za 
przesadne. 

Wobec powyższego nie skonsultowane z gminami członkowskimi wystąpienie Związku 
Miast Polskich o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach 
działkowych do Trybunału Konstytucyjnego uważamy za nieuzasadnione. 
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