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Panie Prezydencie, 
Działkowcy zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym członków PZD w 
dniu 22 marca 2014 roku z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
Sempołowskiej w Pile po zapoznaniu się z listem Związku Miast Polskich 
przesłanym do Pana Prezydenta o skierowanie nowej ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż jej zapisy 
szczególnie dotyczące zarządzania nieruchomościami są niekorzystne dla 
Gmin informują Pana Prezydenta, ze my nie podzielamy tych poglądów. 
Nowa ustawa uzyskała poparcie nas działkowców oraz wielu samorządów 
miast z całej Polski. W Sejmie w dniu 13 grudnia 2013 roku głosowało za jej 
przyjęciem 441 posłów. Pan Prezydent ją podpisał w ciągu 7 dni od jej 
uchwalenia a Związek Miast Polskich w dwa dni później śle list do Pana, że ma 
wątpliwości do jej konstytucyjności. 
Takie postępowanie Związku reprezentującego ponad 300 polskich miast 
uważamy za niepoważne, gdyż Związek był obecny na wszystkich 
posiedzeniach komisji sejmowych, zajmował głos, wnosił swoje uwagi do 
projektu obywatelskiego, które w większości były przez posłów 
uwzględnione. Teraz chce tym wnioskiem zrealizować postulaty, które nie 
uzyskały poparcia posłów. 
Uważamy, że propozycja Związku Miast Polskich stanowi ogromne zagrożenie 
dla zapisów nowej ustawy i dlatego informujemy Pana Prezydenta, że 
będziemy tak jak dotychczas walczyć o zachowanie zapisów uchwalonej 
ustawy o ROD w dniu 13 grudnia 2013 roku. Nie pozwolimy aby ją zmieniano. 
Ustawa spełnia nasze oczekiwania. Ona gwarantuje nam dalsze istnienie 
ogrodów działkowych w Polsce. 
Prosimy Pana Prezydenta, aby nie kierował Pan naszej ustawy do Trybunału 
Konstytucyjnego. My chcemy wreszcie w spokoju uprawiać swoje działki. Ta 
ustawa po 20 latach walki o dobre prawo działkowe nam to gwarantuje. 
W imieniu uczestników zebrania 

Przewodniczący 
Wal d 



List nasz przesyłamy do wiadomości: Prezesa Związku Miast Polskich I Prezesa 
Polskiego Związku Działkowców. 


