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zebrania sprawozdawczego członków Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Relaks" w Kędzierzynie-Kożlu
odbytego w dniu 25,04,2014 r.

w sprawie; wystąpienia Prezesa Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o skierowanie ustawy z dnia
13.12.2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunatu Konstytucyjnego.

Z wielkim oburzeniem przyjęliśmy informację o wystąpieniu skierowanym do Prezydenta RP przez Prezesa
Związku Miast Polskich { dalej: ZMP ) Pana Ryszarda Grobelnego, w którym wnioskuje o skierowanie nowej
ustawy o ROO do Trybunału Konstytucyjnego. Okazuje się, że znowu komuś przeszkadzamy w łatwym dostępie
do gruntów ogrodów. Tym razem jest to ZMP, który stara się podważyć kompromisowe rozwiązania zawarte
w ustawie o ROD, stosując przy tym zasadę, ie ceł uświęca środki w drodze do osiągnięcia celu. Utyte we
wniosku argumenty są nieprawdziwe, a większość sformułowanych w nich zastrzeżeń była uwzględniona
w procesie legislacyjnym obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Czy nie jest to wyraz dezaprobaty dla Sejmu
i Senatu RP za uchwalenie dobrej ustawy O ROD równoważącej relacje pomiędzy działkowcami a właścicielami
nieruchomości na której funkcjonuje ogród oraz gwarantującej respektowanie

praw działkowców z

jednoczesnym zabezpieczeniem istnienia i rozwoju ROD. Wniosek prezesa ZMP spotkał się nie tylko z
odpowiednią reakcją środowiska działkowców, ale takie z krytyką znacznej większości burmistrzów i
prezydentów miast, członków ZMP, którzy obok wyrazów poparcia i uznania dla nowej ustawy wyrażają bardzo
krytyczne opinie dotyczące złożonego wniosku
Uważamy, że wniosek prezesa ZMP jest próbą wprowadzenia Prezydenta RP i opinii publicznej w błąd, co do
rzeczywistej treści nowej ustawy o ROD z 2013 r. Wszystko po to, aby na drodze do gruntów ogrodów było jak
najmniej prawnych przeszkód. Niektórzy włodarze miast, deweloperzy i organizacje zajmujące się rozwojem
miast uważają, że działki w miastach nie mają racji bytu i w tym zakresie czynią wiele by wyrzucić ogrody z
miast. Sprzedaż gruntów ogrodów ma być lekarstwem na uzdrowienie budżetów lokalnych. Te samorządy,
włącznie ze ZMP zapominają o obowiązku tworzenia obywatelom odpowiednich warunków do rozwoju
inicjatyw społecznych, a do tych należą nasze ogrody działkowe.
Zwracamy się do Pana Prezydenta RP, aby tę niegodną inicjatywę Prezesa Związku Miast Polskich skierował
tam, gdzie jest dla niej właściwe miejsce tj. do kosza!
Nasze stanowisko kierujemy do Prezydenta RP, Prezesa ZMP, Prezesa PZD i Prezesa Okręgowego Zarządu
Opolskiego PZD w Opolu.
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