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M y działkowcy ziemi suwalskiej, zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 

Stowarzyszenia PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MALWA" w Suwałkach pragniemy 

zdecydowanie wyrazić dezaprobatę dla działań, podejmowanych przez Pana osobiście jak i innych 

członków Związku Miast Polskich, mających na celu skierowanie nowej Ustawy o ROD z 13 grudnia 

2013 roku do Trybunału Konstytucyjnego. Celem tego zabiegu jest niewątpliwie próba zmiany 

przepisów tego aktu prawnego, które umocniły pozycję działkowców na dzierżawionych przez nich 

gruntach. 

Pański pomysł rozpoczęcia rozmów ze Stowarzyszeniem PZD na temat nowelizacji Ustawy 

o ROD uważamy za haniebny i niegodny Pańskiej pozycji społecznej w naszym kraju. Na takie 

rozmowy, które jak wiadomo zmierzają wprost do zakwestionowania wielu zasadniczych, 

niewygodnych dla ZMP, przepisów i w efekcie do obalenia całej Ustawy, my działkowcy 

największego ogrodu w Suwałkach nie wyrażamy zgody. Stanowisko to przedstawimy Krajowemu 

Zarządowi PZD. 

Nowa Ustawa o ROD powstawała przez wiele miesięcy, w atmosferze ulicznych protestów, 

wzajemnych podejrzeń przy ogromnych różnicach zdań uczestników procesu. Udało się jednak 

wypracować kompromis i osiągnąć porozumienie, co w konsekwencji pozwoliło przegłosować 

Ustawę w Sejmie i Senacie RP. Ustawa jest niezaprzeczalnie ogromnym sukcesem ogrodnictwa 

działkowego w Polsce I nie damy sobie wydrzeć ani jednego zapisu, ani jednej litery z 

ustanowionego prawa. 

Apelujemy do Pana I pańskiego Sumienia, niech Pan odstąpi od wszelkich pomysłów, 

zmierzających do nowelizacji Ustawy o RODI Niech Pan zaniecha ataków na grunty, którymi 

dysponują poszczególne ogrody działkowe! Niech Pan pozwoli milionowej Rodzinie działkowców RP 

spokojnie, bez niepewności stanu prawnego ogrodów, uprawiać swoje niewielkie poletka. Niewielkie 

dla Pana, ale jakże ogromne I ważne dla rodzin działkowych. 

W imieniu Walnego Zebrania-. Przewodniczący Zebrania lalwa" 
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