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Informację o podpisaniu przez Pana nowej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych środowisko działkowców przyjęło z ogromną satysfakcją. Ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2014 roku jest tym samym 
obowiązującym aktem prawnym. Zawarte w niej przepisy są wynikiem kompromisu jaki 
zaistniał pomiędzy uczestnikami jej tworzenia a przede wszystkim pomiędzy działkowcami a 
właścicielami gruntów czyli, tak przedstawicieli samorządów terytorialnych jak i skarbu 
państwa. Uzgodniona w ten sposób ustawa, w swoich zapisach kompleksowo reguluje 
zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych. Określa prawa i 
obowiązki działkowiczów, w tym prawo do zrzeszania się , a także reguluje prawa i obowiązki 
właścicieli gruntów. 

Dlatego też niezrozumiałe jest dla nas stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie 
podważenia przyjętej w sposób demokratyczny ustawy przez Sejm RP, Senat RP i w końcu 
podpisany przez Pana Prezydenta. Dla nas działkowców jest to bardzo ważny akt prawny, a 
więc z niedowierzaniem obserwujemy wystąpienie Związku Miast Polskich do Pana 
Prezydenta o ponowne skierowanie ustawy z uwagi na wątpliwości co do zgodności jej 
zapisów z art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału Konstytucyjnego. 
Ponowne skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego byłoby podważeniem autorytetu 
władzy ustawodawczej. 
Nie można w nieskończoność nękać działkowców, nie pozwalając sprawnie dostosować 
zarządzania ogrodami do przepisów nowej ustawy, wzbudzając nadal stan niepewności i 
zagrożenia. 

Oczekujemy od Związku Miast Polskich wycofania wniosku o kolejne badanie ustawy 
przez Trybunał Konstytucyjny i nie uleganie lobbystycznym naciskom podmiotów 
zainteresowanych przejęciem gruntów ogrodów działkowych., a Pana Ryszarda Grobelnego 
prosimy o nie podejmowanie działań wbrew własnym przekonaniom. Wiemy ,że zapewniał 
Pan działkowców wielokrotnie o poparciu i sympatii dla naszej działalności 
Panie Prezydencie. 

W imieniu działkowców ROD „Sahara" we Wrocławiu z góry dziękujemy za 
zrozumienie ,i okazaną nam sympatię oraz za odrzucenie wniosku Związku Miast Polskich 
jako niezasadny. 
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