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UCHWAŁA Nr 13/2014 

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD 
w ROD im. „Wiarus" w Wilkanowie 

z dnia 29.03.2014 r. 

w sprawie stanowiska Przewodniczącego Związku Miast Polskich 
o zakwestionowaniu nowoprzyjętej ustawy o ROD. 

Walne zebranie sprawozdawcze ROD im. Wiarus w Wilkanowie 
k/Zielonej Góry na podstawie § 82 pkt. 10 statutu PZD, po zapoznaniu się 
z wnioskiem Przewodniczącego Związku Miast Polskich, Pana Ryszarda 
Grobelnego, wystosowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w celu zakwestionowania Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
z dnia 13 grudnia 2013 r. podjęło poniższą uchwałę. 

§ 1 
Szanowny Panie Przewodniczący! 
Działkowcy, zgromadzeni na corocznym Walnym Zebraniu członków naszego 
ogrodu są zaniepokojeni Pańskim wnioskiem, wystosowanym do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej , Pana Bronisława Komorowskiego, mającym na 
celu zakwestionowanie nowoprzyjętej Ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. Doskonale pamiętamy chwile i całą 
batalię jaką stoczyli wszyscy polscy działkowcy - najpierw o wybór 
i przyjęcie projektu obywatelskiego do dalszych prac plenarnych a następnie 
o je j uchwalenie w Sejmie RP. Pan , Panie Prezydencie też stanął wtedy po 
naszej stronie. Dlatego teraz jesteśmy szczerze zdziwieni i zaskoczeni Pana 
obecną postawą jako przewodniczącego Związku Miast Polskich, gdzie 
prezentuje Pan zgoła odmienne od poprzedniego stanowisko, to jest 
krzywdzące całe środowisko działkowców w Polsce. Pragniemy zaznaczyć, że 
nie wszyscy włodarze miast zrzeszonych w ZMP są podobnego zdania co Pan. 
Ciężko jest nam także zrozumieć powody takiego poglądu, odmiennego od 
pierwotnego. Jednakże „czytamy między wierszami" i dochodzimy do 
wniosku, że historia zatoczyła koło i znów nastąpił powrót do punktu 
wyjścia. W związku z powyższym apelujemy do Pana o wycofanie swojego 
wniosku i odstąpienie ZMP od dalszych prób mających na celu wywołanie 
kolejnej „wojenki" o grunty Polskiego Związku Działkowców. Jak będzie 
trzeba to kolejny raz staniemy w obronie naszych praw, 

§ 2 
Odpis powyższej uchwały, jako stanowisko członków ogrodu, Zarząd 

ogrodu kieruje do Przewodniczącego Związku Miast Polskich poprzez 
Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze. 
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Zielona Góra dnia 29.03.2014 r. 


