
Prądocin, dnia 17 stycznia 2014r. 

Pan 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

Bronisław Komorowski 

Szanowny Panie Prezydencie ! 

Wysoce niepokoi fakt skierowania przez Związek Miast Polskich listu do 
Pana Prezydenta zarzucającego niekonstytucyjność zapisów nowej ustawy 
działkowej, w kwestii utrzymania na dotychczasowych zasadach użytkowania 
gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe . Wyraźnie i w sposób 
jednoznaczny przebija intencja ZMP, by przejąć własność gruntów, celem 
swobodnego nimi dysponowania. Nietrudno domyślić się, że chodzi o przejęcie 
terenów ogrodów działkowych, gdy ich status prawny jest jeszcze 
nieuregulowany, zawiły, niekorzystny do uwłaszczenia działkowców. Domyślamy 
się , że chodzi o szybką sprzedaż takich terenów dla dużego zysku. 

Panie Prezydencie ! 

Czy w Polsce brakuje mieszkań?, supermarketów?. Przecież ogromna liczba 
nowo wybudowanych i kupowanych przez marginalną część społeczeństwa 
mieszkań stoi pusta. Proszę wybrać się na nowe osiedla i zobaczyć ile mamy 
niezamieszkałych lokali. Niektóre bloki są wręcz jak wymarłe. 
Proszę sprawdzić np. w internecie oferty mieszkań na sprzedaż, zarówno 
dotyczące nowego jak i starego budownictwa. Wprost zaskakuje ilość oraz 
różnorodność ofert. U nas pod względem wolnych mieszkań chyba jest lepiej niż 
w Ameryce... 
O mnogości supermarketów, hurtowni, sklepów, chyba nie ma co Pana 
przekonywać... 

Związek Miast Polskich, w swoim zaślepieniu, nie dostrzega 
wszechstronnych korzyści z tytułu posiadania przez obywateli ogródków w 
rodzinnych ogrodach działkowych, zwłaszcza przez tę biedniejszą i starszą część 
społeczności miejskiej. Nie dostrzega też walorów przyrodniczych ogrodów, 
korzyści dla środowiska naturalnego i ludzi ( zielone płuca miasta, strefy 



przewietrzania, miejsca relaksu, wypoczynku, itp.). Związek Miast Polskich widzi 
tylko wartości materialne, zyski ze sprzedaży gruntów. 

Uważamy, że nieodpowiedzialnymi działaniami robią krzywdę 
społeczeństwu, ale i samym sobie. 

Ustawa o ROD powstała w bólach, jest wynikiem trudu i porozumienia 
wszystkich sił społecznych. Ustawę poparli przedstawiciele całego społeczeństwa 
( Sejm, Senat i Pan Prezydent), także wielu Prezydentów miast zrzeszonych w 
ZMP popierało obywatelski projekt ustawy. Tymczasem w chwili obecnej Związek 
Miast Polskich chce mocnym ciosem doprowadzić do klęski tego aktu prawnego. 

Działkowcy są dotknięci i zbulwersowani wnioskiem Związku Miast Polskich. 
Wyrażamy swój głęboki, ostry sprzeciw. Wiemy, że jeżeli ustawa o ROD zostanie 
wycofana, ZMP natychmiast to wykorzysta i z mocy prawa przejmie nasze grunty. 

Panie Prezydencie ! 

Prosimy o powstrzymanie aspołecznych, wręcz nieludzkich dążeń Związku 
Miast Polskich oraz zablokowanie ich wniosku. 

Chcemy spokoju i bezpiecznego korzystania z działek. 

Prosimy o wsparcie. 

Z wyrazami szacunku 

Przedstawiciele działkowców ROD „Pod Borem": 
P R E Z E S 

Do wiadomości: 

1. Związek Miast Polskich 
2. OZ PZD w Bydgoszczy 


