
Łańcut, dnia 18.03.2Q14r. 

Związek Miast Polskich 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielone Wzgórze" w Łańcucie na 
długo zapamiętają daty 13 grudnia 2013r. oraz 18 grudnia 2013r. 

Pierwsza data to uchwalenie przez Sejm ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, druga podpisanie ustawy przez Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
Informacje z radością i satysfakcją zostały przyjęte przez nas działkowców ponieważ 
zakończyliśmy kilkumiesięczną walkę o nową ustawę. 

Pragniemy podziękować Panu Prezydentowi R.P., Premierowi Rządu R.P., 
Marszałkom Sejmu i Senatu, a także wszystkim Posłom i Senatorom za to, że przyczynili 
się do uchwalenia tej ustawy. Dziękujemy również Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o R.O.D., który swoim ogromnym zaangażowaniem, jednością i 
konsekwencją działania w znaczący sposób przyczynił się do tego sukcesu. Dziękujemy 
także tym, którzy w tak trudnym dla nas okresie udzielili poparcia dla tworzonej ustawy. 

Nie da się ukryć tego, że w dalszym ciągu podejmowane są inicjatywy skie-
owanie przeciwko ogrodom. Zaledwie dwa dni po podpisaniu przez Pana Prezydenta 
obywatelskiego projektu ustawy o R.O.D. Związek Miast Polskich skierował list, w którym 
podważył konstytucyjność zapisów nowej ustawy działkowej. Zwrócił się z prośbą, aby 
Pan Prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. 
Zwracamy się do władz Związku Miast Polskich z pytaniem, dlaczego jest taka niechęć 
do ogrodów działkowych. Doskonale wiecie jak dużym poparciem społecznym cieszy się 
projekt obywatelski i ile wysiłku i trudu działkowcy włożyli w jego obronę. 

Żądamy więc zaniechania pomysłu skierowania do Trybunału Konstytucyjnego 
jakoby nowa ustawa działkowa nie realizowała wyroku Trybunału i zaprzestania nam 
działkowcom rzucania kłód pod nogi. 

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 
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LISTA PODPISÓW 

pod petycja do Związku Miast Polskich 

L.p. Nazwisko i imię Podpis 
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