
Związek Miast Polskich 
Przewodniczący 
Pan Ryszard Grobelny 
w Poznaniu 

S T A N O W I S K O 

członków Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego 
Związku Działkowców w Opolu podjęte w dniu 21 marca 2014 r. 
w sprawie wniosku o wypracowanie porozumienia ze Związkiem Miast 
Polskich 

Zapytujemy Pana Przewodniczącego Związku Miast Polskich jak 
zamierza rozwijać polskie metropolie, budując swoje sukcesy na krzywdzie 
mieszkańców miast, stłoczonych w oszczędnościowych wielkopłytowych 
mieszkaniach, pozbawiając rodziny działkowe dostępu świeżego powietrza 
i możliwości kontaktu z przyrodą - szczególnie dotyczy to młodych małżeństw 
i ich dzieci, które „są naszą przyszłością" i powinny wzrastać w otoczeniu 
dbałości o ich zdrowie, o ich prawidłowy rozwój i szacunek do otoczenia. 
Czy budowa „apartamentowców", biurowców i innych obiektów, musi odbywać 
się kosztem gruntów ogrodów działkowych, zagospodarowanych od wielu 
pokoleń dla potrzeb rodziny, dla jej wypoczynku i rekreacji. 

Panie Przewodniczący 
Najwyższe organa władzy państwowej, Sejm, Senat i Prezydent RP 

wykazali duże zrozumienie dla działkowców i ich Związku, uchwalając nową 
ustawę o ROD. Tym dobrym stosunkiem władz zrozumieliśmy, że nie można 
przechylać równoważnię potrzeb społecznych ludności miast, na rzecz rozwoju 
miast - a Państwo jako ZMP chcecie przechylić te szalę kosztem „dobrania się" 
do gruntów uprawianych przez działkowców i doprowadzenia do szybkiej 
likwidacji ogrodów działkowych, pozbawiając swoich mieszkańców radości 
życia i szczęścia rodzinnego. Dlatego też inicjatywa i argumentacja ZMP 
przedstawiona na poparcie swego wniosku o skierowanie ustawy o ROD z dnia 
13 grudnia 2013 r. do nowelizacji jest dla nas niezrozumiała, jednostronna 



i nieprzekonująca. Oczekujemy od Państwa innego spojrzenia na ten 
wyczekiwany przez działkowców dokument, pod którym podpisało się blisko 
milion mieszkańców miast - działkowców, który nie powinien stanowić 
antagonizmu między władzami miast i działkowcami. Oczekujemy na uczciwą, 
rzetelną i mądrą współpracę, na wspólne porozumienie stron dla wdrożenia 
w życie postanowień nowej ustawy o ROD. 

Liczymy na Państwa szacunek dla tak wielkiej rodziny działkowców 
zrzeszonych w swoim Polskim Związku Działkowców i poszanowania aktu 
prawnego rozwiązującego rozwój ogrodów dla obecnych i przyszłych rodzin 
działkowych. 
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^ f f i Ł 15 LySTA OBECNOŚCI 
NA POSIEDZENIU PREZYDIUM 

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU OPOLSKIEGO PZD W OPOLU 

w dniu 2 i marca 2014 

Lp Nazwisko i imię Funkcja Podpis 

1. Boroń Antonina Prezes 

2. Mikrut Czesław Wiceprezes / p z i 

3. Gręda Jan Wiceprezes 

WZr? 4. Kurek Władysław Skarbnik 

5. Maj Władysław Sekretarz (mf 
6. Podsiadło Zbigniew Członek 

7. Strzelec Teresa Członek Cr 
8. Rutko Tadeusz Członek 

9. Cbochołowicz Stefan Członek h i p r , 

10. Pabian Kazimierz Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej PZD lL 

l i . Skórecki Marian Przewodniczący Okręgowej** 
Komisji Rozjemczej PZD 
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