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Działkowcy 
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
województwa lubelskiego 

Ryszard Grobelny 
Prezes 
Związku Miast Polskich 
Prezydent Poznania 
ul. Robocza 42 
61-517 Poznań 

Szanowny Panie Prezesie, 

stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej przez 
parlament w dniu 13 grudnia 2013 r. jest dla nas działkowców niezrozumiałe. 
Taka zapowiedź dla blisko miliona działkowców i ich rodzin oznacza ponowne 
zagrożenie likwidacją naszych dzidek, ogrodów i groźbę zniszczenia ponad 
100-letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego. 

Nowa ustawa jest wypracowanym kompromisem różnych środowisk 
uczestniczących w pracach legislacyjnych. W przyjętych regulacjach prawnych 
zostały przecież uwzględnione zastrzeżenia wniesione na etapie prac sejmowych 
i senackich przez Związek Miast Polskich. 

Zapewniamy Pana Prezesa, że na Lubelszczyźnie władze samorządów 
lokalnych nie kwestionują i nie podważają zapisów nowej ustawy, natomiast 
dostrzegają potrzebę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych oraz 
wspierają nasze działania i służą pomocą przy wdrażaniu nowych przepisów w 
życie. 

Z informacji jakie docierają do naszego środowiska wiemy, że podobne 
stanowisko w tej sprawie prezentują samorządy w całej Polsce, doceniają rolę 
ogrodów działkowych w społecznościach lokalnych i wyrażają pełne poparcie 
dla idei ogrodnictwa działkowego. 

Nasze działkowe środowisko mówi zdecydowane NIE! wszystkim 
podejmowanym próbom odebrania nam i naszym rodzinom radości z 
korzystania i uprawy działek. 

Wierzymy, że Związek Miast Polskich pod Pana Prezesa kierownictwem 
wypracuje na bazie obowiązującej ustawy takie rozwiązania, które pogodzą 
rozwój miast i jednocześnie zachowają rodzinne ogrody działkowe. 



Z ogromną wiarą czekamy na informację, że Związek odstąpił od działań 
związanych z podważaniem zapisów nowej ustawy o rod i zgodnie ze 
składanymi wcześniej deklaracjami udowodni, że los działkowców i ogrodów 
działkowych nie jest mu obojętny. 

Z góry dziękujemy za uwzględnienie naszego głosu w tak ważnej dla nas 
sprawie. 

Członkowie plenarnego zebrania okręgu lubelskiego. . 
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