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Stanowisko członków walnego zebrania ROD „Winnica I" w Ostrowcu Sw.
w sprawie postawy Związku Miast Polskich dotyczącej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych

Niebawem miną dwa lata od pamiętnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych. Od tamtego czasu nie było ani chwili spokoju.
Wielu spośród miliona działkowców, także i z naszego Ogrodu, angażowało się osobiście
w walkę o nowe prawo dla ogrodów, by mogły one funkcjonować w przyszłości. Wspólnymi
siłami udało nam się wywalczyć trudny sukces. Nasza radość nie trwała jednak długo, bo już
niespełna tydzień po przyjęciu nowej ustawy głos postanowił zabrać Związek Miast Polskich.
Pomimo długotrwałego procesu prawodawczego, wielu poprawek (w tym także
i autorstwa Związku Miast Polskich właśnie), uczestnictwa prawników i konstytucjonalistów,
po praktycznie jednogłośnym głosowaniu w Sejmie i błyskawicznym podpisie Prezydenta ZMP mimo wszystko odnalazł w tekście ustawy błędy konstytucyjne. Czy jest to w ogóle
możliwe? Jak wskazuje analiza mecenasa PZD Pana Bartłomieja Piecha - raczej nie.
Wskazuje na to także zdrowy rozsądek, ale i zaufanie do racjonalnego prawodawcy. Gdyby
po tak drobiazgowym i długotrwałym procesie z Sejmu RP wychodziły akty prawne
obarczone błędami konstytucyjnymi - nie świadczyłoby to najlepiej o kondycji naszej władzy
ustawodawczej. My natomiast chcemy wierzyć i wierzymy, że Sejm RP to poważna
instytucja, która nie pozwala na wychodzenie spod swoich skrzydeł bubli prawnych.
Wystąpienie Związku Miast Polskich wzbudziło sprzeciw nie tylko
działkowców, ale i przedstawicieli miast w nim zrzeszonych! Wielu z nich odcięło się
od niego oficjalnie. Niezwykle cieszy nas taka postawa, gdyż świadczy o mądrym
i sprawiedliwym podejściu do zarządzania miastem przez włodarzy. Nie można
bowiem zapominać, że działkowcy to także mieszkańcy miast, który od
kilkudziesięciu lat kształtują ich zieloną przestrzeń.
Żywimy nadzieję, że Związek weźmie pod uwagę setki listów nieustannie wysyłanych
na jego adres przez działkowców. Wierzymy, że zrzeszeni w ZMP także tego chcą i na dowód
tego wycofają się ze swego oburzającego stanowiska okazując tradycji ogrodnictwa
działkowego w naszym kraju i milionowi działkowych rodzin sympatię, wsparcie i szacunek.

Działkowcy z ROD „Winnica I"
walne zebranie, dn. 11.04.2014r.
Ostrowiec Świętokrzyski
(lista podpisów w załączniku)

Podpisy działkowców ROD „Winnica I" w Ostrowcu Św. pod stanowiskiem
w sprawie postawy Związku Miast Polskich dotyczącej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, walne zebranie w dn. 11.04.2014r:
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