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PZD Rodzinny Ogród Działkowy DĘBNIKI 
30-328 Kraków, ul. Praska 26 

tel./ fax 012 266-32-32 

L.dz. 1/01/Z/2014 Kraków, dnia 13.01.2014 r. 

Prezes 
Związku Miast Polskich 
Pan 
Ryszard Grobelny 
ul. Robocza 46 A 
61-517 Poznań 

Szanowny Panie Prezesie 

Zwracamy się do Pana z apelem o przemyślenie tematu, który pojawił się w Pana 
piśmie skierowanym do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie skierowania 
Ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału 
Konstytucyjnego. 

W piśmie pojawiają się zarzuty niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów 
Ustawy. Jak wszyscy wiemy, wszelkie gremia wypowiadały się na ten temat i nie 
kwestionowano przepisów Ustawy podczas jej procedowania. Wiemy też, że Związek Miast 
Polskich wypowiadał się pozytywnie o zapisach zawartych w tym dokumencie. 

Dziwi nas zmiana i jesteśmy bardzo zaniepokojeni wrogim stosunkiem ZMP do 
działkowców, obywateli tego Państwa. To dla dobra obywateli tworzy się prawo oraz 
instytucje, kierujące sprawami Państwa. Dlatego dziwnym wydaje się fakt, występowania 
przeciwko nam - emerytom, rencistom i często bezrobotnym. Czy mamy rozumieć, że ZMP 
jest organizacją nieprzychylną działkowcom, czy też uważa, że nie można poświęcić kawałka 
ziemi w skali miasta, jako „socjalu" dla dobra społeczności lokalnych. 
Pytamy, czy całe miasta muszą być zabudowane, bez powietrza i przyrody? 
Ludzie nie chcą mieszkać w takim środowisku! Poza tym, ogrody działkowe są namiastką 
świadczeń socjalnych jaką Państwo może dać ludziom starszym i ich rodzinom. Stawiając 
sprawę jak liście do Prezydenta RP, podnosicie Państwo rękę na uboższą warstwę 
społeczeństwa, którego nie stać nawet na tanie wczasy, a dzieci i wnuki na wakacje poza 
miastem. Tym bardziej nie będzie ich stać na drogie mieszkania, które stanąć miałyby na 
gruntach zajmowanych przez ogrody działkowe. 
Uważamy, że w Polsce jest dużo wolnego miejsca dla wszystkich, w tym dla różnych grup 
interesu i nie ma potrzeby wydzierać na siłę ludziom tego, co stanowi niejednokrotnie sen ich 
życia. 

Ciężkim wysiłkiem doprowadziliśmy do powstania dobrej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych i nie pozwolimy tego zniszczyć. 

Wierzymy, że ZMP wycofa się z zamiaru krzywdzenia działkowców i ich rodzin. 

Z nadzieją i pozdrowieniem działkowym 

Działkowcy i Zarząd ROD „Dębniki" w Krakowie 


