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Prezes 
Związku Miast Polskich 
Pan Ryszard Grobelny 

Występując w imieniu ponad 3000 działkowców z mieleckich rodzinnych 
ogrodów działkowych kategorycznie żądamy, aby wycofał Pan skierowany do 
Prezydenta RP wniosek o skierowanie nowej ustawy o ROD do Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Jesteśmy przekonani, że wystąpienie Związku Miast Polskich wcale nie 
jest spowodowane nagłą troską o zgodność ustawy z Konstytucją Nie udało się 
storpedować ustawy w Sejmie i w Szr\ac\e, to trzeba było koniecznie znaleźć 
jakikolwiek punkt zaczepienia, aby podważyć ją w inny sposób. My przecież 
wiemy, Panie Prezesie, o co w tym wszystkim chodzi - o przejęcie gruntów 
rodzinnych ogrodów działkowych. Cóż takiego może dać miastu kilka oaz zieleni i 
nieskażonej przyrody, skoro w zamian można mieć czystą gotówkę z 
wybudowanych na ich miejscu biurowców czy hipermarketów ? Nie oszukujmy się 
- Związek Miast Polskich, wbrew temu, co twierdzi w liście do Prezydenta, nie 
dba wcale o interesy gmin. Nadrzędnym celem tego wystqpienia jest 
zabezpieczenie interesów lobby deweloperskiego. Nikt nawet nie wspomina o 
tym, że grunty, o które toczy się walka, zostały wcześniej wykupione przez 
zakłady pracy z myślą o utworzeniu ogrodów działkowych dla swoich 
pracowników. Dopóki chęć wzbogacenia się będzie postawiona na pierwszym 
miejscu w głowach wielu wpływowych ludzi, dopóty będzie trwała wojna o ogrody 
działkowe. 

Działkowcy tak łatwo się nie poddają o czym mogli się wszyscy przekonać 
obserwując manifestację w Warszawie. Jak będzie potrzeba, pokażemy jeszcze 
raz, co potrafimy. Tyle, że wtedy już może nie być tak ładnie, kolorowo i 
pokojowo, jak za pierwszym razem. 

Panie Prezesie, liczymy na przeanalizowanie nowej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych i wycofanie się z wszelkich działań zmierzających do je j 
uchylenia. 

Z poważaniem 
Reprezentanci działkowców 

z mieleckich ROD 
(podpisy w załączeniu) 
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Sygnatariusze listu do Prezesa Związku Miast Polskich 


