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Prezydent , 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Pan 
Bronisław Komorowski 

Szanowny Panie Prezydencie. 

Członkowie i uczestnicy posiedzenia Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego 
Związku Działkowców w Pile w dniu 14 stycznia 2013 r. w imieniu 13 500 działkowców 
okręgu pilskiego składamy Panu Prezydentowi podziękowanie i z wdzięcznością 
przyjmujemy fakt złożenia podpisu pod ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 
grudnia 2013 roku. 

Obserwowaliśmy z niepokojem okres zmagań w Sejmie i Senacie nad procesem 
legislacji, podejmowaliśmy sami szereg działań by obywatelski projekt ustawy został 
uchwalony. Dzisiaj czujemy się usatysfakcjonowani ponieważ podpisana przez Pana 
Prezydenta ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych spełnia nasze oczekiwania, zapewnia 
istnienie ogrodów i utrzymuje ich status urządzeń użyteczności publicznej. 

Nasi przeciwnicy nie składają jednak broni i ponad podziałami politycznymi usiłują 
wykazać niekonstytucyjność ustawy. To przedstawiciele Związku Miast Polskich, którzy nie 
kochają działkowców i za wszelką cenę dążą do przejęcia gruntów na których znajdują się 
rodzinne ogrody działkowe. Nieważne są dla nich opinie konstytucjonalistów oraz fakt, że 
ustawa została niemal jednogłośnie przyjęta przez Sejm i Senat oraz podpisana przez Pana 
Prezydenta. 

Panie Prezydencie! 

Zwracamy sie do Pana z apelem o odrzucenie żądań przedstawicieli Związku Miast 
Polskich wyrażonych w piśmie z dnia 20 grudnia 2013 r. o skierowanie ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. 

Liczymy na to, że przedstawiciele Związku Miast Polskich zaprzestaną dalszych 
nieprzyjaznych działań wobec działkowców i zgodnie z duchem ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. włączą się w proces dalszego rozwoju 



ogrodów w miastach i miasteczkach podobnie jak to czynią władze państwowe, lokalne i 
organizacje w innych krajach Europy. 

List kierujemy do wiadomości: 

- Pan Ryszard Grobelny 
Przewodniczący Związku Miast Polskich 

- Pan Eugeniusz Kondracki Prezes PZD 

Poniżej podpisy uczestników posiedzenia Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile w dniu 
14 stycznia 2014 r.: 
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