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REJON TUREK 

Przedstawiciele 13 Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejonu Turek 

reprezentujący prawie 2 000 rodzin działkowych z naszego rejonu, obradujących w 

dniu 24 lutego 2014 roku z wielką radością przyjmuje podpisanie przez Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tak oczekiwanej ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych. 

Ustawa daje możliwość dalszego istnienia rodzinnych ogrodów 

działkowych, a nam działkowcom uprawianie tego skrawka ziemi daje możliwość 

bycia z przyrodą. 

Działkowcy myśleli, że teraz to nic ich nie zaskoczy, a tu jeszcze przed 

sezonem wiosennym następny cios w ich los - wystąpienie Związku Miast Polskich 

do Prezydenta RP o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia o rodzinnych ogrodach 

działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. 

Uważamy, że inicjatywa ta jest działaniem nieuzasadnionym i szkodliwym 

społecznie. Na pewno podważa kompromisowe rozwiązania zawarte w tak 

oczekiwanej przez nas ustawie o ROD. Jest to przejaw aktywności środowisk 

dążących do odebrania działkowcom ustawowych gwarancji ich praw i usunięcia nas 

z terenów użytkowanych przez kilkudziesięciolecia. 

Z analizy pisma ZMP do Prezydenta RP wynika, że znaczna część 

argumentów mija się z prawdą. My działkowcy stwierdzany, że załączone analizy 

prawne nie odnoszą się do aktualnego stanu prawnego ROD. 

Dlatego też wzywamy władze Związku Miast Polskich o zaniechanie ataków 

medialnych na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i wycofanie 

nieprawdziwych argumentów, co my działkowcy przyjmiemy z olbrzymią satysfakcją. 

Wierzymy także, że Pan Prezydent należycie oceni te nieprawdziwe 

argumenty i tak jak dotychczas opowie się za zgodnością zapisów ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP. 

Wierzymy w rozsądność Pana Prezydenta, że nie podzieli Pan wniosku Związku 

Miast Polskich, tym samym nie włączy się w nową nagonkę na nas działkowców, a 



nam działkowców nadchodząca wiosna i budząca się przyroda pozwoli spokojnie 

zająć się tym, co dla nas jest teraz najważniejsze - wiosenne prace na działce. 

Z wyrazami szacunku 

Przedstawiciele trzynastu Rodzinnych Ogrodów Działowych 

z Rejonu Turek 

Stanowisko kierujemy do: 

- Pana Prezydenta RP 

- Prezesa Związku Miast Polskich - Pana Ryszarda Grobelnego 

- Prezesa Krajowej Rady PZD 
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