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Panie Przewodniczący! 

Z wielkim zdumieniem obserwuję walkę Pana organizacji Związku Miast 
Polskich z działkowcami. 
Nie mogę uwierzyć iż Pan i Pana koledzy z ZMP nie chcecie zaakceptować 
legalnie uchwalonej Ustawy o ogrodnictwie działkowym. 
Podnosicie przy tym absurdalny argument iż ustawa ta narusza Wasze prawa do 
swobodnego handlu ziemią w miastach by nie powiedzieć „frymarczenia nią 
wbrew interesom społeczeństwa". 
Jak bardzo szanujecie miejską ziemię można zobaczyć w wielu miastach o 
Poznaniu nie zapominając. 
Bardzo wam Panowie przeszkadza poszanowanie praw działkowców a 
jednocześnie dopuszczacie do ciągłych afer gruntowych. 
By się przekonać jakich wystarczy przejrzeć wokandę sądową i Poznań tu wcale 
nie jest wyjątkiem. 
Pan Panie Prezydencie Grobelny wie najlepiej o czym piszę. 
Ponadto chyba zapomnieliście skąd się wzięła ta wasza własność ziemi w 
miastach, czy ją kupiliście, dostaliście w spadku, obdarował was jakiś obywatel 
czy też Ustawodawca dał wam ją w prezencie jako mienie komunalne. 



Zapominacie też bardzo często dlaczego i w jakim celu otrzymaliście ten 
prezent i co znaczy komunalne, najchętniej byście tą niby waszą ziemię 
sprzedali a uzyskane pieniądze zainwestowali w pensje urzędnicze, diety 
radnych, budowę obiektów niepotrzebnych społeczeństwu a za to schlebiające 
władzom i „władcom miast". 
Zapominacie szanowni Panowie i Panie Prezydenci i Burmistrzowie że, 
działkowcy to także obywatele i Ustawodawca może ich otoczyć szczególną 
opieką i może ich prawa uregulować w sposób szczególny co też się stało i 
mimo że Wam to nie w smak, to jest to obowiązującym prawem. 
Nieśmiało też przypominam Wam że, kiedy zbliżą się wybory zawsze wasz 
szacunek dla działkowców rośnie, baczcie by działkowcy nie zapamiętali co 
mówiliście wcześniej. 
Szanowni reprezentanci samorządu terytorialnego mam nadzieję że się 
opamiętacie i przestaniecie toczyć walkę z własnymi mieszkańcami-
działkowcami. 
Mam nadzieję że szanując wolę Ustawodawcy i słuszne prawa mieszkańców 
otoczycie opieką szlachetną pasję miłości do przyrody działkowców. 
Mam też nadzieję że nieobca jest Wam idea Miast Ogrodów- miast 
szczęśliwych i przyjaznych ludziom. 

Z wyrazami szacunku 


