
STANOWISKO 
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

W LEGNICY 
w sprawie nowelizacji ustawy o ROD 

„Sprawiedliwość sprawiedliwością, ale racja ma być po naszej stronie". Tak należy 
skomentować treść wystąpienia Prezesa Związku Miast Polskich Pana Ryszarda Grobelnego. Jako 
Prezydent Miasta Poznania wielokrotnie, jak sięgamy pamięcią, wypowiadał słowa: ogrodom nie 
stanie się krzywda, ogrody są wkomponowane w krajobraz miast, Związek Miast Polskich nigdy 
nie zamierza występować przeciwko działkowcom, ani przeciwko idei rodzinnych ogrodów 
działkowych, bo jest ważna, potrzebna i korzystna dla miast. Te słowa są zawarte w piśmie z dnia 4 
marca 2014 skierowanym do Prezesa Związku z propozycją wypracowania wspólnego stanowiska 
ze wskazaniem, że jest potrzebna nowelizacja ustawy o r.o.d. z dnia 13 grudnia 2013 r. W tym 
miejscu należy przypomnieć o wystąpieniu Prezesa Związku Miast Polskich do Prezydenta RP dnia 
20 grudnia 2013r. z wnioskiem o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Brak reakcji 
Prezydenta RP spowodowało, że Prezes Związku Miast Polskich nie rezygnuje z dalszych działań 
wysuwąjąc coraz „ciekawsze" argumenty propomjjąc Polskiemu Związkowi Działkowców 
wypracowanie wspólnego stanowiska, które pozwoli na stosowanie zapisów ustawy. W świetle 
dokonanej analizy przez radcę prawnego KR PZD Pana mgr Bartłomieja Piechę a odnoszącej się do 
zakresu zastrzeżeń ZMP jednoznacznie wynika, że są one bezzasadne, wzywają do konfrontacji, co 
powoduje nowe niepokoje i obawy działkowców już na początku wdrożenia ustawy z 13 grudnia 
2013 r. Naszym zdaniem, nieliczna grupa przedstawicieli Związku Miast Polskich ukrywa w 
dalszym ciągu swoje intencje i zamiary. Zawarcie porozumienia o współdziałaniu pomiędzy ZMP a 
PZD należy poprzeć, ale nie może ono w swojej treści być kompromisowym rozwiązaniem dla 
realizacji celów komercyjnych, osiągania dodatkowych wpływów środków finansowych do budżetu 
gmin, kosztem rodzinnych ogrodów działkowych. Istotnym jest aby w porozumieniu były zawarte i 
respektowane prawa działkowców. Mamy wątpliwości co do szczerości, prawdziwości 
wypowiedzianych słów przez Prezydenta Miasta Poznania, który powołuje się na sygnatariuszy 
opiniujący wystąpienie do KR PZD. Chcemy się mylić, ale na uzasadnienie podajemy, że 
większość miast należących do ZMP reprezentują prezydenci i burmistrzowie związani z codzienną 
polityką Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. Kompromis osiągnięty podczas 
procedowania nad projektem ustawy obywatelskiej, to zasługa przede wszystkim Komitetu 
Inicjatywy Obywatelskiej oraz przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców. Dlatego z wiarą i 
zaufaniem zwracamy się do Prezesa Związku oraz Prezydium KR PZD, aby podczas ewentualnego 
kolejnego spotkania z przedstawicielami ZMP przed wypracowaniem i podpisaniem porozumienia, 
podjęta została dyskusja i przebiegała jak w programie publicystycznym „Kawa na ławę", bo 
rozwój miast nie może odbywać się wyłącznie kosztem ogrodów działkowych i hamować ich 
dalszy rozwój. W naszej ocenie wypracowane Stanowisko jest tożsame z treścią Stanowiska 
Prezydium KR PZD z dnia 19 marca 2014 r„ które w pełni zasługuje na poparcie. 

Legnica, 25 marca 2014 r. Okręgowy Zarząd PZD 

Stanowisko HwMfrmY; 
- Prezes Związku Miast Polskich, 
• Prezydenci oraz Bunnistrzowie Miast 

z terenu działania okręgu, będący członkiem 

w Legnicy 
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