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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

!

W odniesieniu do listu Związku Miast Polskich, skierowanego do Pana
Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej

w

dniu

20

grudnia

2013

roku,

w sprawie skierowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
z dnia 13 grudnia 2013 roku /Dz. U. z 2014 r. poz. 40/ do Trybunału
Konstytucyjnego, z uwagi na wątpliwości co do zgodności jej zapisów
z treścią art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pozwalam sobie w tej
sprawie wyrazić odmienne stanowisko. Rodzinne ogrody działkowe od zawsze
pełniły i nadal pełnią wiele istotnych społecznych funkcji, wśród których
trudno

nie

wspierania

docenić

aktywności

możliwości

fizycznej na

rekreacji

łonie

i

natury,

wypoczynku,

integracji

rodzinnej

i społecznej, zwłaszcza realizowania swojego zamiłowania do uprawy roślin,
kwiatów, warzyw, drzew owocowych
warunków

socjalnych

rodzin

i ozdobnych krzewów celem poprawy

działkowych,

oraz

produkcji

zdrowej

i ekologicznej żywności. Ogrody działkowe poprawiają funkcjonowanie zieleni
miejskiej,

edukowanie

młodzieży

oraz

tworzenie

zdrowego

środowiska

w miastach i gminach.
Ustawa obywatelska, pod którą podpisało się blisko milion działkowców,
w

tym

przedstawiciele

zabezpieczającym

prawa

Węgorzewa,
działkowców.

jest
We

aktem
właściwy

prawnym

właściwie

sposób

umożliwia

miastom

i gminom

stosowania zrównoważonego

rozwoju infrastruktury

miejskiej.
W mojej ocenie władze miast i gmin powinny otaczać ogrody działkowe
szczególną opieką i ochroną, ponieważ są one czymś więcej niż tylko zieloną
przestrzenią w zurbanizowanej strukturze miast. Rodzinne ogrody tworzą
warunki dobrego wypoczynku, aktywizacji i integracji rodzin. Pełnią istotne
funkcje socjalne i społeczne, często wyręczają

w tym zakresie samorządy

lokalne, o czym należy pamiętać i to docenić. Miasta nie dokładają na
utrzymanie ogrodów, utrzymują się one z własnych składek.
Przedstawione

w

piśmie

Związku

Miast

Polskich

zarzuty

są

nieprzemyślane oraz nieuzasadnione. Obowiązek tworzenia i funkcjonowania
rodzinnych ogrodów działkowych, zapewnienia
w równym

im warunków

spoczywa

stopniu na stowarzyszeniu ogrodowym i władzach

naszego

miasta.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie z dniem
19 stycznia 2014 roku i stała się tym samym obowiązującym

aktem

prawnym, a zawarte w niej przepisy są warunkiem kompromisu między
właścicielami
i

ogrodów

obowiązków

a

działkowcami.

zarówno

działkowców

Ustawa
jak

i

reguluje

szereg

właścicieli

praw

gruntów,

na których funkcjonują lub będą tworzone nowe ogrody działkowe.
Nie podzielam

przedstawionych

w treści listu obaw o

nadmierne

ograniczenie praw właścicieli gmin w odniesieniu do terenów użytkowanych
przez działkowców. Potwierdzeniem tego jest chociażby fakt, że zdecydowana
większość zastrzeżeń skierowanych przez Związek Miast na etapie prac
sejmowych i senackich została uwzględniona w ostatecznym tekście ustawy
z 13 grudnia 2013 roku.
Na terenie Węgorzewa w 2013 roku uległ częściowej likwidacji Rodzinny
Ogród Działkowy im. Wyzwolenia z przeznaczeniem na obwodnice miasta.
Likwidacja tego ogrodu nastąpiła prawidłowo. Nie mieliśmy żadnej trudności
ze strony Polskiego Związku Działkowców. Dokonując analizy przepisów
ustawy

nie

dostrzegam

elementów,

które

mogłyby

hamować

czy

uniemożliwiać realizację prawa własności ze strony miast i gmin do terenu
ogrodu działkowego.

Postępująca urbanizacja naszego miasta w żaden sposób nie zakłócała
dotychczasowego

bytu

ogrodów

działkowych.

Istniejące

ogrody

służą

mieszkańcom Węgorzewa i dają im dużo satysfakcji. Na trwałe wpisały się
w

krajobraz

miasta

i

umieszczono

je

w

miejscowych

planach

zagospodarowania przestrzennego. Jestem przekonany, że nowa ustawa
o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku we właściwy
sposób reguluje wzajemne stosunki miast i działkowców, a dwustronne
korzyści płynące z jej zapisów są dla władz naszego miasta i samorządu
akceptowane.
Pragnę podkreślić, że Węgorzewo wspiera naszych działkowców w ich
pracy

na rzecz ogrodów i popieraniu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach

działkowych.
Obywatelska ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zabezpiecza ogrody
przed całkowitą likwidacją i jednocześnie szanuje własność

samorządu

terytorialnego.
Z tego powodu nie znajduję uzasadnienia dla wniosku skierowanego przez
Związek

Miast

Polskich

do

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej,

a zawarte w tym piśmie argumenty uważam za bezzasadne i krzywdzące
polskich działkowców.

Do wiadomości:

1) Pan Ryszard Grobelny - Prezes Związku Miast Polskich
ul. Robotnicza nr 16
61-517 Poznań
2) Pan Eugeniusz Kondracki - Prezes Polskiego Związku Działkowców
ul. Bobrowiecka nr 1
00-728 Warszawa
3) Pan Czesław Wojsław - Wiceprezes Okręgu Warmińsko - Mazurskiego Polskiego
Związku Działkowców
ul. Kopernika nr 39
10-512 Olsztyn
4) a/a

