
Wałbrzych, 14 stycznia 2014 r. 
Zarząd 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Podzamcze" w Wałbrzychu 

Szanowny Pan 
Ryszard Grobelny 
Prezes Związku Miast Polskich 

Panie Prezesie 

Stanowisko Związku Miast Polskich, które przesłał Pan w dniu 20 grudnia 2013 r. do 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w sprawie wątpliwości konstytucyjnych w odniesieniu 
do niektórych przepisów w nowej ustawie działkowej, jest krytycznie oceniane przez 
działkowców z naszego Ogrodu. 
Nasz Rodzinny Ogród Działkowy liczy ponad 2.500 działkowców spośród których 
znacząca część pozostaje w codziennych kontaktach z członkami Zarządu Ogrodu. 
W wymianie informacji w tych kontaktach dowiadujemy się o wszystkim, co cieszy 
i niepokoi działkowców oraz czego oczekują. 
Działkowcy z satysfakcją przyjęli wiadomość, że mają już nową ustawę, która zapewnia 
trwałość rodzinnych ogrodów działkowych i zachowanie praw związanych z użytkowaniem 
działek. Nie mają żadnych powodów do niepokoju, aby Gmina Wałbrzych miała inne plany 
i zamiary w odniesieniu do gruntów zajmowanych przez nasz Ogród. 
Znane jest im także osobiste pozytywne stanowisko Pana Prezesa w stosunku do 
potrzeby istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w miastach. Potwierdził je 
Pan swoim podpisem popierającym obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 
Jednakże wniosek, który przekazał Pan Prezydentowi RP o skierowanie nowej ustawy 
działkowej do Trybunału Konstytucyjnego dowodzi, iż poparcie i przyjaźń do ogrodów 
działkowych wygasła. Z jakich powodów? 

Działkowcy z naszego Ogrodu domagają się odpowiedzi. Nie chcą bowiem 
uwierzyć w to, że za zmianą tej przyjaźni należy oczekiwać dalszej wojny o grunty 
ogrodów działkowych. 

Panie Prezesie, zapewniamy Pana, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to wszyscy 
działkowcy podejmą walkę o swoje prawa. Jesteśmy już dostatecznie dobrze zahartowani 
w wieloletniej obronie ogrodów działkowych w Polsce a także w obronie swoich praw 
i zrobimy wszystko, aby milion rodzin polskich działkowców zachowało ogrody dla 
następnych pokoleń. 

Sekretarz 
ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu 

/ - / Józef Kuriata 

Prezes 
ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu 

/ - / Janusz Paprocki 

Do wiadomości: 

1. Krajowa Rada PZD 
2. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD. 


