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Prezes Związku Miast Polskich 
Pan 
Ryszard Grobelny 

My działkowcy z powiatu świdnickiego nie akceptujemy polityki Związku Miast 
Polskich w odniesieniu do gruntów rodzinnych Ogrodów Działkowych. Stała się ona 
niepokojąca dla nas, co potwierdza wniosek, który wystosował Pan do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. 
Jakież można mieć wątpliwości co do zgodności nowej ustawy z konstytucją, skoro to nikt 
inny, jak właśnie konstytucjonaliści wypowiadali się w tym zakresie podczas prac 
parlamentarnych nad projektem ustawy. 
Nikt z uczestników procesu legislacyjnego nie miał także wątpliwości, że nowa ustawa 
o rodzinnych ogrodach działkowych w pełni realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 
W ostatecznym głosowaniu nad projektem ustawy za jej uchwaleniem głosowali wszyscy 
posłowie ( za wyjątkiem 2 głosów przeciw). 

My działkowcy wiemy ponadto, że do niedawna Pan Prezes publicznie deklarował 
swój osobisty pozytywny stosunek do ogrodów działkowych w miastach. Pamiętamy jak 
publicznie podpisał się Pan pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Chociaż wiedzieliśmy, że sam Związek Miast Polskich nie zawsze był 
naszym sprzymierzeńcem, to jednak uwierzyliśmy, że Pana stanowisko wyrażające 
potrzebę istnienia i rozwoju ogrodów działkowych w miastach oraz powszechnie uznana 
za słuszną walka działkowców o ogrody i prawa do działek, ostudziła plany i zamiary 
Związku Miast Polskich w stosunku do zagospodarowania terenów ogrodów działkowych. 

Panie Prezesie. Chcemy wiedzieć, jako bezpośrednio zainteresowani, czy istotnie 
wszystkie miasta - członkowie Związku są przeciwnikami istnienia ogrodów działkowych 
w miastach i czym to uzasadniają? W tak ważnej sprawie, która tyczy się miliona rodzin 
działkowców w Polsce, nie może być żadnych niedomówień. Nie uznajemy za 
przekonywującą argumentację o rzekomej niekonstytucyjności przepisów w nowej 
ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Oczekujemy na rzetelną informację, ponieważ nie możemy biernie oczekiwać na 
ewentualny rozwój nieoczekiwanych działań ze strony Związku Miast Polskich. 

Dn wiadomości: 

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