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Pan 
Ryszard Grobelny 
Prezes Związku Miast Polskich 

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze oraz 

przewodniczący kolegium prezesów ROD z Zielonej Góry, Żar, Żagania, Krosna Odrzańskiego, Lubska, 

Wschowy, Nowej Soli, Kożuchowa, Gubina i Szprotawy odnosząc się do pisma Związku Miast Polskich 

kierowanego do Prezydenta RP z dnia 20 grudnia 2013r. oświadcza, iż pismo to, jak i wcześniejsze 

stanowiska w sprawie ustawy o ROD, traktuje jako kolejną próbę pozbawienia działkowców praw do 

zajmowanych od wielu lat gruntów I przejęcie terenów pod cele komercyjne. 

Na podstawie treści w/w pisma można założyć, że władze dużych polskich miast, inspirowane 

przez przedstawicieli wielkiego biznesu, w dalszym ciągu podejmują próby skomercjalizowania 

terenów zajmowanych przez działkowców. 

Jako przedstawiciele 122 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z południowej części 

województwa lubuskiego uważamy, iż takie podejście do działkowców jest krótkowzroczne 

i antyspołeczne. Stanowczo się temu sprzeciwiamy. 

Podważane przez Związek Miast Polskich artykuły, są dla ustawy kluczowe, ponieważ wiążą 

się z możliwością trwania i rozwoju Ogrodów Działkowych w miastach. Dziś gminy mają okazję 

unormować sprawy gruntów ogrodów działkowych i wpłynąć na Ich rozwój. Jest szansa by ogrody 

działkowe w końcu zyskały odpowiednie dla siebie miejsce i stały się znowu modne. 

Działkowcy jak żadna inna grupa realizują hasło społeczeństwa obywatelskiego i z tego 

powodu powinni liczyć na wsparcie władz miejskich. Tymczasem od wielu lat ludzie uprawiający 

ogrody działkowe są obiektem ciągłych ataków, zakusów i przepychanek politycznych, z których 

za każdym razem wynika, iż grunty pod ogrodami powinny być likwidowane pod inwestycje publiczne 

i komercyjne. 



Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze zwraca się 

do Pana Prezesa o zmianę podejścia do działkowców, o spojrzenie na Ogrody działkowe przez 

pryzmat ich przydatności i użyteczności dla mieszkańców miast, a nie tylko jako rezerwę terenów do 

czasu, aż pojawi się zainteresowany gruntem inwestor. 

Podpisy Członków Prezydium OZ PZD oraz 

Przewodniczących Kolegium Prezesów z Zielonej Góry, Żar, 

Żagania, Krosna Odrzańskiego, Lubska, Wschowy, Nowej 

Soli, Kożuchowa, Gubina i Szprotawy 

yfuAfTFuc 

yŹOiJ S'ku 


