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Szanowny Pan 

STANOWISKO 
DZIAŁKOWCÓW Z RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO 

„SZAFRAN" W KŁODZKU. 

Panie Prezesie! 

My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafran" w Kłodzku po 
zapoznaniu się z Pańskim wystąpieniem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o 
rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zbadania zgodności z Konstytucją 
nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wyrażamy swoje oburzenie i stanowczy 
sprzeciw. 

Wystąpienie to przesłane przez Pana Prezesa Związku Miast Polskich w sprawie 
uchwalonej nowej ustawy o ROD, jest dla nas wyjątkowo niezrozumiałe, bowiem Związek 
ten w okresie legislacyjnym popierał obywatelski projekt ustawy, przygotowany przez 
działkowców, wyrażając niejednokrotnie publicznie swoje poparcie, natomiast po 
uchwaleniu kompromisowej ustawy, lecz zapewniającej bezpieczeństwo ogrodów i prawa 
działkowców zajmuje wprost odwrotne stanowisko. 

Uważamy, że ten stan rzeczy wynika stąd, iż Związek Miast Polskich popierając nas 
zakładał z góry, że zostanie uchwalona ustawa, na mocy której samorządy będą miały 
swobodny dostęp do gruntów wykorzystywanych obecnie przez działkowców, co pozwalałby 
na prowadzenie wolnego rynku gruntami i uzyskiwanie kosztem działkowców określone 
profity. 

Niestety Parlament RP był innego zdania i uchwalił naszym zdaniem ustawę w pełni 
zabezpieczającą najważniejsze prawa działkowców i zrealizował wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z lipca 2012 roku. 

Uchwalenie w tej formie i treści ustawy o ROD jest wynikiem nie tylko kompromisu 
jaki został zawarty pomiędzy działkowcami a właścicielami gruntów, ale także ogromnym 
trudem i wysiłkiem milionowej rzeszy osób uprawiających działki. Ten wysiłek i kompromis 
Panie Prezesie nie pozwolimy zniweczyć, na inne cele niż istnienie ogrodów i uprawianie 
działek. 

Swoje stanowisko przekazujemy do wiadomości Panu Prezydentowi RP, Krajowej 
Radzie PZD i Okręgowemu i Zarządowi Sudeckiemu PZD w Szczawnie -Zdr. 

Z działkowym pozdrowieniem 
W imieniu Działkowców ROD „Szafran" w Kłodzku 

I-I Ryszard Burzyński, /-/Kazimierz Korecki. I-I Stanisław Chowaniak, /-/Marian 
Pawlak, I-I Józef Czyszczoń, I-I Stanisława Piątek, I-I Teresa Ladenberger. 


