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Szanowny Panie Prezesie 

Z wielkim zażenowaniem i niepokojem, wręcz z oburzeniem odnoszę się do 
listownego wystąpienia ZMP, które Pan reprezentuje - przesłane do Prezydenta RP 
o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Panie Prezesie Pan jako Prezydent miasta Poznania uczestniczył w dwóch kongresach 
organizowanych w obronie działkowców, występował Pan przemawiając jako zagorzały 
obrońca idei istnienia ogrodów działkowych w Polsce. 
Po wyroku TK, w procesie tworzenia projektu nowej ustawy o stowarzyszeniu ROD udzielał 
Pan pełnego poparcia działkowcom, jako reprezentant Poznania miasta wojewódzkiego 
- działkowcy Panu uwierzyli. Co więc się siało, *e zmienił Pan zdanie - pokazał inne 
oblicze, co i kto za tym stoi? 
Reprezentuje Pan związek ok, 300 miast polskich, znaczna część włodarzy nie zna lub ma 
odmienne zdanie odnośnie treści listu skierowanego do Prezydenta RP. Kogo Pan teraz 
reprezentuje? - odpowiedź nasuwa się ta sama od wielu lat, loby komercyjno-deweloperskie 
szczególnie tych większych miast. Panie Prezesie, włodarze miast polskich wybrani na 
lukratywne stanowiska przez mieszkańców mają do spełnienia misję zatroszczenia się 
o istnienie i rozwój całego społeczeństwa słuchając głosu ludu a nie wybiórczo - elit 
finansowych. 
Ustawa o ROD uchwalona I3.12.2013r. przez Sejm RP, podpisana I8.l2.2013r, przez 
Prezydenta RP jest wynikiem kompromisu między parlamentarzystami a komitetem 
inicjatywy ustawodawczej - reprezentacji 1-go min rodzin działkowców. Powyższy akt 
prawny jest gwarancją praw nabytych i rozwoju ogrodów działkowych w koegzystencji 
z rozwojem miast. Podczas procedowania ustawy o ROD, ZMP jako uczestnik sejmowej 
podkomisji nadzwyczajnej zgłaszał postulaty, które zostały uwzględnione w ustawie - tym 
bardziej niezrozumiałe jest stanowisko ZMP z 20.01.2014r. skierowane w liście do 
Prezydenta RP. Panie Prezesie nie będę się odnosił do aspektów prawnych ustawy - uczynili 
to prawnicy. Na temat korzyści społeczno-finansowych, socjalnych z istnienia ogrodów 
działkowych, korzyści z uprawiania działek rodzin działkowców, proszę jedynie, aby 
zapoznał się Pan jak to funkcjonuje i jak to służy od 10-cio leci w miastach takich państw jak: 
Anglia, Austria, Francja, Niemcy, Szwecja - przy wielkim wsparciu włodarzy tych miast 
oraz wielu niewymienionych należących do europejskiej organizacji rodzinnych ogrodów 
działkowych, do których należą również polscy działkowcy - PZD służy bogatą informacją. 
Znając odmienne stanowiska wielu prezydentów i burmistrzów ZMP a także z poza, którzy 
doceniają obecna dobra ustawę o ROD powstałą w drodze kompromisu społecznego służącą 
milionowej rzeszy rodzin działkowców, proszę o refleksję i zrewidowanie stanowiska 
zawartego w liście do Prezydenta RP, oraz wole porozumienia ZMP ze stowarzyszeniem 
ROD zrzeszonych w PZD - obecna ustawa o BOD jest dobra, chroni prawa działkowców, 
ogrody służą społeczeństwu miast i nie blokują ich rozwoju. 
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