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WALNEGO ZEBRANIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "OŚWIATA" WE 
WROCŁAWIU W SPRAWIE WYSTĄPIENIA ZWIĄZKU MIAST POLSKICH DO 

PREZYDENTA RP . 

Uczestnicy Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oświata" we 
Wrocławiu odnosząc się do wystąpienia skierowanego przez Związek Miast 
Polskich do Prezydenta RP o skierowanie nowej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych do Trybunału Konstytucyjnego , stwierdzamy że jest to kolejny 
element walki z ogrodami. Pragniemy zauważyć , że Ustawa powstała na bazie 
Projektu Obywatelskiego pod którym podpisało się blisko milion obywateli. 
Pracowało nad nią wielu prawników i konstytucjonalistów , przyjęty akt prawny jest 
wynikiem kompromisu zawartego pomiędzy uczestnikami prac legislacyjnych , a w 
szczególności pomiędzy działkowcami , a właścicielami gruntów . W naszej ocenie 
Ustawa zabezpiecza w wystarczający sposób interesy wszystkich środowisk 
zaangażowanych w powstawanie , funkcjonowanie i ewentualną likwidację 
ogrodów na różne cele , a przepisy w niej zawarte są zgodne z istotą i zaleceniami 
wynikającymi z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku . 
Ogrody działkowe od wielu lat zaspokajają potrzeby wypoczynkowe i rekreacyjne 
społeczności lokalnych , pełnią ważną rolę w podnoszeniu standardów 
ekologicznych otoczenia , dają możliwość wielu rodzinom prowadzeniu upraw 
ogrodniczych na własne potrzeby co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy 
warunków bytowych , służą integracji rodziny , przyczyniają się do zachowania 
aktywności i zdrowia ludzi starszych . Należy pamiętać że ogrody działkowe to nie 
tylko zaspakajanie potrzeb indywidualnych działkowców , ale przede wszystkim 
tereny zielone , które utrzymywane są bez udziału środków publicznych. 
Panie Prezydencie postrzegaliśmy Pana jako sprzymierzeńca ogrodów działkowych , 
pamiętamy Pana wystąpienia , chociażby na naszych Kongresach , w których 
niezwykle przychylnie odnosił się Pan do istnienia i dalszego rozwoju ogrodnictwa 
działkowego , wykazywał Pan jak bardzo ważną rolę w miastach spełniają ogrody 
działkowe . Nie jednokrotnie powtarzał Pan , że jako Prezydent Poznania i Prezes 



Związku Miast Polskich zawsze będzie wspierał ruch ogrodnictwa działkowego i nie 
pozwoli wyrządzić krzywdy działkowcom . Zastanawiamy się co jest powodem 
zmiany Pana sposobu myślenia. 
Stanowczo protestujemy traktowaniu nas jako drugorzędnej części społeczeństwa , 
jak długo będziemy jeszcze odrzucać kłody rzucane nam pod nogi. 
Z listu skierowanego do Prezydenta RP wynika , że nadawcą są członkowie 
organizacji , tym czasem dowiadujemy się , że w znacznej części samorządów 
lokalnych będących jej członkami nie popiera Pana argumentów zmierzających do 
zaskarżenia Ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Ogrody są dla ludzi , a nie do 
zbijania kapitału na nich . 
Apelujemy do Pana o zaprzestanie ataków na Ustawę o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych uchwaloną głosami 441 posłów reprezentujących wszystkie 
ugrupowania polityczne , podpisaną przez Prezydenta RP , przyjętą przez 
działkowców z olbrzymią satysfakcją . 
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