
Jolanta Bom Świebodzin, dnia 30 stycznia 2014r, 

Pan Rodzinne Ogrody Działkowe Im. 1000-Lecia 

w Świebodzinie Ryszard Grobelny 

Prezes Związku Miast Polskich 

Zwracam się do Pana Prezesa Związku Miast Polskich z kilkoma refleksjami, które się we mnie 
narodziły po zapoznaniu się z pismem skierowanym do Prezydenta RP z dnia 30 grudnia 2013r. w 
sprawie podważenia artykułów nowoprzyjętej ustawy o ogrodach działkowych. 

Związek Miast Polskich wskazuje kluczowe postanowienia .będące podstawą funkcjonowania 
Ogrodów Działkowych, Jako niezgodne z Konstytucją RP. Nie śmiem przypuszczać, że jest to wynik 
Pańskiej złej woli. W pełni rozumiem troskę o rozwój infrastruktury miejskiej, bo jest to sprawą 
niezmiernie ważną dla całej gospodarki naszego kraju. Ale jednocześnie zwracam się z pytaniem, 
dlaczego ma się to odbywać kosztem mieszkańców tychże miast? 

Jak to jest, że Związek Miast Polskich dążąc do zapewnienia mieszkańcom podniesienia 
komfortu ich życia, Jednocześnie chce ich pozbawiać mienia a przy tym zapewnia, że ma to służyć Ich 
dobru? 

Przez kilka minionych lat działkowcy wielokrotnie już słyszeli, że ich styl życia oraz pasja, 
dzięki której wypełniają swój wolny czas należy do przeżytku i w dobie urbanizacji nie ma racji bytu, 
tyle, że były to słowa ludzi, którzy w likwidacji ogrodów działkowych na terenie dużych miast 
upatrywali niebywałej okazji do zdobycia niewielkim kosztem olbrzymiego majątku. 

Śmiem wątpić czy cele takich inwestorów, którzy nie wahają się przed bezczelnym 
okradaniem Innych mogą być wspólne ze szczytnymi ideałami Związku Miast Polskich. 

Myślę, że zadaniem Pana Prezesa powinno być raczej realizowanie założeń społeczeństwa 
obywatelskiego, w którym można liczyć na solidarność, wspieranie samorządności mieszkańców oraz 
zdobywanie zaufania obywateli i działania na rzecz wspólnego dobra a nie postawa wspierająca 
dążenia kilku osób, które zakupią tereny ogrodów po korzystnych cenach i natychmiast zbiją fortunę 
na przedsięwzięciach nie mających nic wspólnego z pomocą społeczną lub działaniami 
charytatywnymi. 

Myślę, że jest Pan na tyle osobą dalekowzroczną, że może dostrzec I docenić utylitaryzm 
tkwiący u podstaw działania ogrodów działkowych i sprawiedliwie ocenić czysty demagogizm 
argumentów ich przeciwników, zainteresowanych wyłącznie własnymi Interesami I stanem swojego 
portfela. 

Zwracam się do Pana z prośbą, by zmieniło się podejście Związku Miast Polskich do 
działkowców I ich prawa do użytkowania terenów ogrodów. 


