
Polski Związek Dzia łkowców 
Z A R Z Ą D 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
" A S T E R " 

w K O S Z A L I N I E 

(pieczęc ROD) 

UCHWAŁA Nr 15/201$ 
Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „ASTER" w Koszalinie 

w dniu 12.04.2014 r. 

w sprawie wystosowania protestu-listu otwartego do ZwiązJiu Miast Polskich 

Walne zebranie sprawozdawcze ROD "ASTER" w Koszalinie zobowiązuje Zarząd do 
wystosowania w imieniu Ogrodu pisma do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dezaprobatą 
działań Związku Miast Polskich tj. wnioskiem o zaskarżenie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r o 
rodzinnych ogrodach działkowych. 
Proponowana treść wystąpienia jest następująca. 

List otwarty Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ASTER" w Koszalinie 

Pan Bronisław Komorowski 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Prezydencie 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ASTER" w Koszalinie obradujący na swoim 
corocznym zebraniu sprawozdawczym w dniu 1 2.04.2014r. stanowczo protestują przeciw 
działaniu Związku Miast Polskich (pismo z dnia 20 grudnia 2013r.) w sprawie zaskarżenia do 
Trybunału Konstytucyjnego ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 
2013r. (Dz.U. 2014 poz. 40). 
Zdaniem zebranych ustawa we właściwy i praworządny sposób reguluje prawa i obowiązki 
wszystkich zainteresowanych stron, tak działkowców jak i miast i gmin, z pełnym 
poszanowaniem zapisów, w szczególności Art.21 oraz Art 64., Konstytucji RP 
Należy podkreślić, ze miasta nie ponosiły i nie ponoszą żadnych kosztów utrzymania ogrodów. 
Pismo Związku Miast Polskich i zawarte w nim argumenty są bezzasadne i pozbawione 
podstaw, ponadto traktuje znaczącą grupę społeczną w sposób przedmiotowy, jedynie jako 
dostarczyciela dochodów. Zapomina się przy tym, że władze powinny pełnić służebną rolę 
wobec społeczeństwa 
Takie postępowanie rodzi niestety społeczną ocenę władzy jako przeciwnika i nie służy 
budowaniu jej autorytetu 

Wnioskujemy zatem o odrzucenie stanowiska Związku Miast Polskich, uznając, iż jest ono 
szkodliwe ze względów społecznych i nie zaskarżanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
UCHWAL I WNIOSKÓW ROD ASTER 

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA ROD ASTER 

[podpis) 

Na tym protokół zakończono Koszalin, dnia 12.04.2014 r. 
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