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Szanowny Panie Prezydencie 

W związku z otrzymaniem informacji o przekazaniu Panu Prezydentowi pisma 
Związku Miast Polskich, inspirowanego głównie przez prezesa tej organizacji Pana Ryszarda 
Grobelnego, z dnia 20 grudnia 2013 i. t wnioskiem o skierowanie do Trybunału 
Konstytucyjnego nowej ustawy o ROD uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13 giudnia 2013 
roku, celem sprawdzenia jej zapisów zgodności z Konstytucją RP, nasi działkowcy są tym 
faktem zszokowani i oburzeni. Tym bardziej dziwi nas, Ze Pan Ryszard Grobelny jako 
Prezydent Miasta Poznania, który dotychczas zdecydowanie popierał ruch działkowy, 
podpisując projekt obywatelski ustawy, niespodziewanie zmienił swoje zdanie o ogrodach 
działkowych i kwestionuje konstytucyjność nowo uchwalonej ustawy. 

Pragniemy również, zauważyć, łż wspomniane wyżej stanowisko Związku Miast 
Polskich skierowane przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 
2013 r. nie jest w rzeczywistości stanowiskiem Związku Miast Polskich, jak się bowiem 
okazało po niedługim czasie, przedstawiciele miast należących do ZMP nie popierają 
wystąpienia Prezesa Związku Miast Polskich Pana Ryszarda Grobelnego. Wskazując 
również, iż wystąpienie to nie zostało skonsultowane z członkami przedmiotowego Związku 
pomimo, iż dotyczy tak znacząc^ problematyki jakim jest funkcjonowanie ogrodćw. 

My działkowcy poświęciliśmy dużo czasu i trudu w walce o nową ustawę. Jesteśmy tą 
walką zmęczeni, ale wytrwamy do końca. Gminy w miastach chcą kOJiztem praw 
obywatelskich likwidować ogrody na cel« komercyjne, nie uwzględniając faktu, 2« gmina ma 
przede wszystkim obowiązki wobec obywateli i wmna ¿upewniać obywatelom warunki do 
rozwoju inicjatyw spoteęznych, a do tych należą także nasze ogrody. Ogrody najliczniej 
reprezentują organizacje społeczne w miastach, z tego względu zasługują na to by miasta 
zapewniały ich członkom i przedstawicielom warunki dla rozwoju i stabilności 
funkcjonowania, np. w planach miejscowego zagospodarowywania i dotacji ach, & nie 
straszyły likwidacją jak ma to miejsce od 20 lal, prowadząc /. nami nieustanną watkę. 

Czujemy się kolejny raz oszukani przez klasę polityczną reprezentowaną przez 
Prezydenta Poznania i prezesa Związku Miast Polskich w jednej osobie, który Z 
działkowcami lubi dobrze wypadać w seąjach fotograficznych 1 w prasie, ale opacznie 
rozumie interes samorządu, potwierdzając znów naszą diagnozę, iż władze lokalne same 
sobie nie zaś lokalnym społecznościom i wyprzedają nadrzędne wartości społeczne na 
ekonomiczne, na co naszej zgody, a tym bardziej Parta Prezydenta, jako strażnika Konstytucji 
być nie może. 



Ogrody działkowe spełniają bardzo ważne funkcje społeczne służące społeczno&i 
lokalnej, miast miasteczek i wsi. Dlatego też działkowcy ROD „WIELATOWO" w Złotowie 
liczą, że Pan Prezydent nie podzieli błędnej argumentacji Związku Miast Polskich, 2e ta 
opinia jest nie zasadna i szkodliwa dla społeczeństwa. 

My działkowej' dziękujemy Panu Prezydentowi za dotychczasowe poparcie i za tak 
szybkie podpisanie naszej ustawy o ROD i Uczymy na to, żc nic skieruje Pan naszej nowej 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. 

Z wyrazami szacunku 

ZA Zarząd ROD „WIELATOWO1 
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