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Poznań 

Szanowny Panie Prezesie. 

My uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
„St. Staszica" w Pile po zapoznaniu się z listem ZMP z dnia 20 grudnia 2013 roku, w którym 
sugeruje Pan Prezydentowi RP zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 13 
grudnia 2013 roku o ROD oraz z wynikiem spotkania z kierownictwem PZD wyrażamy swoje 
oburzenie i protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu nas działkowców. 

Nie zgadzamy się z argumentami, które wg Pana naruszają interesy samorządów Miast i w 
związku z tym potrzebę nowelizacji ustawy o ROD. Projekt ustawy o ROD był szeroko 
konsultowany z różnymi podmiotami w tym także z samorządami miast i gmin. Stanowisko 
przedstawione przez Pana nie jest reprezentatywne ponieważ szereg władz miast w tym także 
należących do ZMP zajmuje odmienne zdanie. Wiceprezydent Piły na liczne zapytania 
działkowców w liście skierowanym do Okręgowego Zarządu w Pile pisze ... treść tego listu nie 
była w żaden sposób konsultowana z Prezydentem Miasta Piły. Wnoszenie zastrzeżeń 
konstrukcyjnych do Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w szczególności uwzględniając 
tryb prac związanych z jej uchwaleniem wywołuje moje zaniepokojenie. 

Władze samorządowe w Pile popierają rozwiązania przyjęte w nowej ustawie o ROD, 
czemu wyraz dali w trakcie licznych spotkań z działkowcami, a także w przesyłanych stanowiskach 
i listach. 

Ustawa o ROD została uchwalona niemal jednogłośnie przez Sejm RP. Świadczy to o tym, 
że przyjęty kompromis pogodził interesy wszystkich reprezentowanych stron. 

Panie Prezesie! 

Apelujemy do Pana o wycofanie nieprzyjaznego dla działkowców wniosku. Liczymy na to, 
że bez naruszania dopiero co uchwalonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, uda się 
wypracować i wdrożyć dobre porozumienie dla dobra nas działkowców i ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. 
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