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Szanowny Panie Prezesie 

Niżej podpisani działkowcy - społeczni działacze ruchu ogrodnictwa 
działkowego z Czerwina, Małkini, Ostrowi - Maz i Ostrołęki - jako 
uczestnicy spotkania organizacyjnego przed walnymi zebraniami 
sprawozdawczymi ogrodów, znając treść grudniowego pisma^wystąpienia 
Pana, jako Prezesa Związku Miast Polskich, do Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, pragniemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw 
wobec tez, treści zawartych we wspomnianym wyżej piśmie. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż przyjęte w ustawie z dnia 13.12.2013 r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych rozwiązania mogą nie być 
przyjmowane przez Pana środowisko związkowe z zachwytem, ale 
przecież ustawa ta powstała nie konspiracyjnie ale przy świetle dziennym, 
a nawet w świetle jupiterów, jest aktem prawnym, w którym znalazły 
ujście i skwitowania wszelkie zastrzeżenia, które zawarł w swoim wyroku 
z 11.07.2012 r. Trybunał Konstytucyjny. -

Zdajemy sobie też sprawę z tego, że zwłaszcza w Polsce, jeszcze się taki 
nie narodził, który by wszystkim dogodził - ale przecież normy prawne 
zawarte w ustawie są świadectwem szeroko pojętej zgody społecznej, jak 
nigdy wcześniej - organów stanowiących prawo i działkowców -
społeczeństwa. 

Uważamy, jako wieloletni praktycy - użytkownicy działek i zobowiązani 
do stosowania i przestrzegania norm prawa w ogrodzie, że zastrzeżenia, 
obawy czy też wręcz zarzuty niekonstytucyjności niektórych przepisów 
zgłoszone przez Pana i środowiska, które Pan, jako Prezes reprezentuje, 
nie mają racjonalnego uzasadnienia, tworzą wirtualny obraz plag i 
nieszczęść, które mogą dotknąć miast, ale nigdy nie dotkną. 

U stawa jest dobrze napisanym aktem prawnym. Szukanie haków, złe 
namowy kierowane do Prezydenta RP traktujemy jako i spóźnione i 
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nieuprawnione. 
Ogrody wrosły przez dziesięciolecia w krajobraz i tkankę społeczną miast 

na których władz czele Pan i pana koledzy stoicie. Teraz! 
Nie bójcie się ogrodów działkowych, nie powielajcie wrogich ogrodom 

zmyśleń i nieprawdziwych wyobrażeń. 
Dajcie szansę życia ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Niech się wreszcie sprawdzi. 


