
Walne zebranie działkowców z ROD „Kadzielnia" w Kielcach 
z dnia 30 marca 2014r. w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich 

dotyczącego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

ROD „Kadzielnia" od samego początku aktywnie włączył się w akcję 
pt. obywatelski projekt ustawy. Zbieraliśmy podpis, byliśmy wszędzie tam, gdzie 
działy się ważne dla działkowców rzeczy, śledziliśmy przebieg prac w Sejmie 
i Senacie. Na własne oczy widzieliśmy w jak trudnej atmosferze odbywały się te prace 
i jak wiele wysiłku potrzeba było do osiągnięcia ostatecznego kompromisu. 
Na szczęście jednak się to udało. Sejm przyjął ustawę praktycznie jednogłośnie, 
a Prezydent błyskawicznie j ą podpisał. 

Można sobie więc wyobrazić nasze zdumienie, gdy w ostatnich dniach grudnia 
ubiegłego roku przeczytaliśmy wystąpienie Związku Miast Polskich, w którym wzywa 
się Prezydenta do skierowania naszej ustawy pod kontrolę Trybunału 
Konstytucyjnego. Przecież Prezes Grobelny sam złożył podpis pod projektem! 
Przecież uwagi zgłaszane przez ZMP brane były pod uwagę podczas tworzenia ustawy 
i wiele z nich znalazło się w jej tekście! Gminy, które to według ZMP, mają być przez 
ustawę pokrzywdzone i dążyć do jej obalenia - w istocie j ą popierają i uważają za 
dobre prawo. Najlepszym na to dowodem są liczne pisma Prezydentów, w tym także 
Prezydenta Kielc, w tonie odcinającym się od wystąpienia ZMP i potwierdzające, że 
ustawa o ROD to sprawiedliwy i rzetelnie napisany akt prawny. 

Nie mamy żadnych wątpliwości, że tak właśnie jest. Nie ma takich wątpliwości 
blisko milion działkowych rodzin, które po uchwaleniu ustawy wreszcie mogły poczuć 
spokój i bezpieczeństwo. To przecież dla nich pisana była przede wszystkim ta ustawa. 
Tymczasem Związek Miast Polskich, pisząc podobne wystąpienia, stawia się tak 
naprawdę w pozycji wroga swoich mieszkańców. Bo mieszkańcy to nie tylko klienci 
centrów handlowych, nabywcy nowych apartamentów czy lokali. Mieszkańcy 
tworzący społeczność miasta to przede wszystkim zwykli obywatele, którzy oprócz 
ulic, bloków i sklepów, muszą mieć także przestrzeń dla siebie. Zieloną, otwartą, pełną 
kwiatów, alejek i miejsca na wypoczynek. ROD są nieodłączną częścią miast, 
wspaniale służącą całym lokalnym społecznościom. Zadaniem mądrych władz miasta 
powinno być takie zarządzanie i kształtowanie przestrzeni, aby znalazło się w niej 
miejsce dla ogrodów, tak jak tradycyjnie dzieje się to już od ponad stu lat. Doprawdy 
nie jesteśmy w stanie pojąć, jak miejsca tak pożyteczne dla tylu ludzi mogą być 
nazywane hamulcami rozwoju miast czy też ograniczeniem praw właścicielskich 
gminy. Jeśli przyjąć to za prawdę, wówczas okazałoby się, że to nie Gmina jest dla 
mieszkańców, a odwrotnie - to mieszkańcy są dla Gminy. Taka sytuacja jest 
zwyczajnie nie do przyjęcia. 



Dlatego też prosimy i mamy ogromną nadzieję, że Związek Miast Polskich 
wycofa się ze swych postulatów i ze swego wystąpienia. Wierzymy, że to właśnie 
ludzie - mieszkańcy są dla ZMP najważniejsi. Jesteśmy przekonani, podobnie zresztą 
jak głosujący za ustawą Posłowie, Senatorowie oraz podpisujący ją Prezydent, że 
ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest prawem zgodnym z ustawą 
zasadniczą. Wszelkie zaś działania przeciwko niej odbieramy jako swoiste dążenie do 
uwolnienia gruntów i likwidacji ROD z krajobrazu miast - właśnie na to bowiem 
wskazują niestety wszystkie dotychczasowe doświadczenia działkowców w zakresie 
walki o działkowe prawo. 
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