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Szanowny Panie Prezydencie! 

Członkowie Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego uczestniczący w naradach związanych 
z wdrażaniem nowej ustawy, po zapoznaniu się z treścią listu skierowanego w 
dniu 20 grudnia 2013 roku przez Związek Miast Polskich do Pana Prezydenta 
w sprawie podpisania a następnie skierowanie jej do Trybunału 
Konstytucyjnego celem zbadania zgodności z art. 21 Konstytucji wybranych 
artykułów ustawy o ROD uchwalonej przez Sejm w dniu 13-12-2013 roku 
stwierdzają, że jest to kolejna próba zmiany ustawy w niespełna dwa dni po 
jej podpisaniu. 
Trudno nam znaleźć uzasadnienie dla takiej inicjatywy ze strony Związku 
Miast Polskich, gdyż przedstawiciele Związku uczestniczyli w każdym 
wydarzeniu dotyczącym ustawy o ROD. Byli aktywni podczas rozprawy w 
Trybunale Konstytucyjnym oraz podczas ogłaszania wyroku w sprawie ustawy 
o ROD z 2005 roku. Uczestniczyli w pracach nad projektem obywatelskim 
ustawy o ROD Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu oraz Komisjach Sejmowych. 
Ich sugestie i uwagi były wysłuchane i brane pod uwagę. 
W dniu 13 grudnia 2013 roku Sejm przyjął nową ustawę o ROD głosami 437 
posłów. Tylko dwóch parlamentarzystów było przeciwko ustawie. Została, 
więc ona uchwalona ponad podziałami politycznymi. 
Jest to ustawa, której rozwiązania prawne poparło blisko 1 milion 
działkowców i sympatyków ogrodów działkowych oraz co jest dla nas 
działkowców i samorządów Polskiego Związku Działkowców niezwykle ważne 
została oparta o projekt obywatelski ustawy o ROD, który poparły władze 
samorządowe z tych miast i gmin gdzie funkcjonują ogrody działkowe naszego 
okręgu. 
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My działkowcy mamy inne zdanie na temat nowej ustawy niż niezadowoleni 
urzędnicy ze Związku Miast Polskich, którzy traktują grunty ogrodów jak 
towar, na którym można zarobić pieniądze. Uchwalona ustawa daje nam 
gwarancje prawne dla dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych w 
Polsce, zabezpiecza nam działkowcom nasze prawa do działki oraz naszego 
majątku, gwarantuje nam swobodę zrzeszania się. Jest ona zgodna z 
Konstytucją RP oraz uwzględnia wszystkie kwestie zakwestionowane przez 
Trybunał Konstytucyjny. Walczyliśmy o jej kształt przez 18 miesięcy i nie 
pozwolimy tego dorobku zmarnować. 
Nigdy nie przypuszczaliśmy, że Pan Ryszard Grobelny mieniący się 
sojusznikiem naszego społecznego ruchu złoży swój podpis pod listem ZMP 
skierowanym do Pana Prezydenta. Widocznie zapomniał jak nie tak dawno 
podpisywał się pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. 
W imieniu 13,5 tysięcy rodzin działkowych użytkujących działki w Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych naszego okręgu zwracamy się do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o oddalenie wniosku Związku Miast Polskich w 
sprawie skierowania przez Pana ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku do 
Trybunału Konstytucyjnego. 
List nasz przesyłamy do wiadomości: 
- Prezesa Związku Miast Polskich - Pana Ryszarda Grobelnego, 
- Premiera Rządu Pana Donalda Tuska, 
- Władz Samorządowych Miast: Piły, Chodzieży, Trzcianki, Czarnkowa, 
Wronek, Krzyża Wlkp., Wielenia, Wągrowca, Rogoźna, Budzynia, Złotowa, 
Krajenki, Gołańczy, Wapna, Damasławka, Ujścia, Wysokiej, Łobżenicy, 
Zakrzewa, Wyrzyska, Jastrowia, Okonka, Ryczywołu i Białośliwia. 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego. 

Z wyrazami niezmiennego szacunku i działkowym pozdrowieniem 
Pod niniejszym listem składamy swoje podpisy 
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