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STANOWISKO 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS" w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 03.04.2014 r. 

w sprawie: wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o skierowanie ustawy z dnia 

13.12.2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. 

Z wielkim oburzeniem przyjęliśmy Informację, że zaledwie dwa dni po tym, jak Pan Prezydent RP 

podpisał ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Prezes ZMP Pan 

Ryszard Grobelny kieruje do Prezydenta RP wniosek o skierowanie ustawy o ROD z 2013r. do 

Trybunału Konstytucyjnego z powodu jej niekonstytucyjnych zapisów. Niezbyt długo cieszyliśmy się 

nową ustawą, zaledwie kilka dni. Pamiętamy wypowiedź Pana Ryszarda Grobelnego w czasie 

udzielania swego pisemnego poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, w której 

zapewniał o swoim pozytywnym stosunku nie tylko dla projektu, ale także dla ogrodów działkowych, 

stwierdzając, że są one ważnym elementem przestrzeni miejskiej i powinno się dążyć do ich rozwoju. 

Teraz jego podpis widnieje pod wnioskiem ZMP o stwierdzenie niekonstytucyjnoścl nowej ustawy o 

ROD. Nie rozumiemy takiej niekonsekwencji. Wszystko staje się zrozumiałe jeżeli spojrzy się na 

dotychczasowe działania ZMP zmierzające do przejęcia cennych gruntów na których znajdują się 

ogrody. Potwierdzają to liczne wypowiedzi Dyrektora ZMP Pana Andrzeja Porawskiego z których 

wynika, że ogrody działkowe blokują rozwój miast, bo w ich miejscu mogłyby powstać różnego typu 

inwestycje. Nowa ustawa w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców i zapewnia Im 

odszkodowania za naniesienia i urządzenia wykonane przez działkowca oraz teren zamienny w 

przypadku likwidacji ogrodu. I te ustawowe gwarancje praw działkowców najbardziej uwierają ZMP 

( prawdopodobnie tylko dyrekcję!!! ) i stanowią przyczynę napisania wniosku do Prezydenta RP o 

skierowanie nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Najmniej ważnym dla nich jest to, że 

znaczna część argumentów przekazanych Prezydentowi RP jest nieprawdziwa, a większość zastrzeżeń 

została uwzględniona w trakcie procesu legislacyjnego!!! Przecież to jest jawna próba wprowadzenia 

w błąd władz organizacji ZMP, Prezydenta RP i ogółu opinii publicznej co do rzeczywistej treści nowej 

ustawy o ROD !!!! Znakomita część prezydentów i burmistrzów miast wchodzących w skład ZMP nie 

wiedziało o złożonym wniosku i jest przeciwna takiemu wystąpieniu „swojej dyrekcji". 

Zwracamy się do Pana Prezydenta RP o odrzucenie złożonego wniosku przez ZMP. 

Zwracamy się do Prezesa ZMP - pozwólcie nam uprawiać nasze działki w spokoju i nie rozpoczynajcie 

nowej walki z ogrodami. W miastach wolnych terenów pod inwestycje jest dużo. 

Nasze stanowisko kierujemy także do Prezesa Miast Polskich Prezesa PZD i Prezesa OZO PZD w Opolu 

Z upoważnienia członków Zarządu ROD „RELAKS" - Antoni Falkowski 


