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W związku z przekazaniem Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej stanowiska 
Związku Miast Polskich z dnia 20 stycznia 2013r. w sprawie skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych, jako Burmistrz Miasta 
członkowskiego przedstawiam stanowisko odmienne od zawartego w wystąpieniu. 

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych została wypracowana i przyjęta przez 
Sejm w wyniku zaangażowania blisko miliona działkowców i członków ich rodzin, w pełni 
zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców i jednocześnie realizuje wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z lipca 2012r. Zawarte w liście z dnia 20 grudnia 2013r. obawy o nadmierne 
ograniczanie praw właścicielskich gmin w odniesieniu do terenów zajętych przez ogrody 
działkowe są niezasadne. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż większość zastrzeżeń 
skierowanych przez ZMP na etapie prac sejmowych i senackich uwzględniono w ostatecznym 
tekście ustawy z 13 grudnia 2013r. 

Przyjęta ustawa to wynik kompromisu zawartego pomiędzy uczestnikami prac 
legislacyjnych, a w szczególności pomiędzy działkowcami a właścicielami gruntów, 
kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogródków 
działkowych. Zawiera zapisy odnośnie praw i obowiązków działkowców, prawo 
do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia ogrodowe oraz prawo dziedziczenia praw 
do działki. Wprowadza zasady i tryb tworzenia i działania stowarzyszeń ogrodowych 
z uwzględnieniem praw zrzeszonych w nich działkowców. Reguluje także prawa i obowiązki 
właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub będą tworzone ogrody działkowe. 

Niniejszym listem wyrażam pełne poparcie dla idei ogrodnictwa działkowego 
i zapewniam, że działania władz miasta Uniejów maja na celu zachowanie istniejących 
ogrodów działkowych ze względu na potrzeby: społeczne, przyrodnicze, ekologiczne 
oraz ekonomiczne. 

Uważam, że brak jest podstaw do kierowania dopiero co uchwalonego prawa 
do Trybunału Konstytucyjnego. Działkowcy swoją determinacją w obronie przepisów nowej 
ustawy o ROD udowodnili, że zasłużyli na zapewnienie im spokoju w uprawianiu ich małych 
poletek oraz ciszy, spokoju, czystego powietrza i dobrego wypoczynku. 
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