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Szanowny Panie Prezydencie. 

My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Szymona Wachowiaka w Wągrowcu, 
uczestniczący w spotkaniu dnia 10 lutego 2014 r. z Wicestarostą Wągrowieckim i Burmistrzem Miasta 
Wągrowca, po wnikliwym zapoznaniu się z treścią listu skierowanego do Pana przez Związek Miast 
Polskich, w którym Prezes Związku sugeruje skierowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
z dnia 13 grudnia 2013 r. do do Trybunału Konstytucyjnego, jesteśmy głęboko zaniepokojeni kolejna 
próba zmiany ustawy. 

Ustawa ta w pełni odpowiada interesom działkowców i ogrodów działkowych. Jest właściwą 
i akceptowaną przez nas alternatywą w której jest miejsce dla działkowców i ogrodów a ponadto 
umożliwia tworzenie innych stowarzyszeń i zapewnia ochronę działkowców, o którą szczególnie 
apelował Trybunał Konstytucyjny. Uchwalenie przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy jest 
podstawą istnienia i dalszego rozwoju naszych ogrodów. 

Jesteśmy ogrodem z tradycjami sięgającymi okresu przedwojennego, ustawa zabezpiecza 
nabyte na przestrzeni naszego istnienia prawa działkowców w poszanowaniu dla naszego dorobku 
i tradycji. 

Działki w naszym ogrodzie działkowym posiadają rodziny mniej zamożne, są one dla nich 
wsparciem ekonomicznym, miejscem gdzie mogą wypoczywać wspólnie z rodziną. Nasz ogród 
działkowy jest otwarty dla społeczności lokalnej, jest urządzeniem użyteczności publicznej, stanowi 
potrzebne tereny zielone utrzymywane przez działkowców. Służy on nie tylko rodzinom działkowym, 
ale i społeczności lokalnej. Jest dobrze zarządzany przez samorząd ogrodowy. Nasze działania wspiera 
samorząd miasta i powiatu, które znają nasze potrzeby i problemy, bo uczestniczymy aktywnie w 
życiu publicznym. 

Aby nasz ogród nadal się rozwijał i służył rodzinom działkowym potrzebne jest nam stabilne 
prawo w oparciu, o które funkcjonują oraz wsparcie Państwa. 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Zwracamy się z apelem do Pana o oddalenie wniosku Związku Miast Polskich w sprawie 
skierowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego. 

List kierujemy także do wiadomości: 
Premiera Rządu RP, 
Krajowej Rady PZD w Warszawie, 
Okręgowego Zarządu PZD w Pile, 
Prezesa Związku Miast Polskich. 


