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szanowny Pan 
Ryszard Grobelny 
Prezes Związku Miast Polskich 

Szanowny Panie Prezesie. 

w związku z przekazaniem Panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
stanowiska Związku Miast Polskich z dnia 20 grudnia 2013 r. w celu 
skierowania do trybunału konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodacn 
działkowych, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„KozaneczniK we wroctawiu przy ul. bezpiecznej, w czasie ogomego 
zebrania sprawozdawczego podjęli uchwałę o wyrażeniu protestu w tej 
sprawie oraz przedstawieniu tego protestu Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz ogród liczący 357 działek ogrodniczych 
budowaliśmy własnymi rękami od podstaw. Powołany zarząd KU u przejął 
teren po nieczynnym poligonie wojskowym, na ówczesnych obrzeżach 
miasta wroctawia. btaraniem dziatKowcow powstał piękny ogrod na 
terenie wcześniej zaniedbanych i porytych okopami nieużytkach. Ogród 
ten w większosci przypadków uprawiają emeryci, dla których stanowi on 
dodatkowe źródło zaspakajania ich potrzeb w zakresie jarzyn i owoców, 
odpoczynku i rehabilitacji na łonie natury, życia rodzinnego, w tym 
wychowywania dzieci oraz kształtowania postaw obywatelskich wśród 
dziatkowcow, ich rodzin i znajomych. Nowa ustawa z dnia l i , iz. ż u u r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych, pozwoliła nam po rocznej batalii na 
chwilę uspokoić się i odetchnąc. Ukazuje się jednak, że znowu komuś 
przeszkadzamy Działanie Pana Prezesa w ramach Związku Miast Polskich 
to jawna walka z działkowcami. Podważanie przyjętych w obecnej ustawie 
kompromisowych rozwiązań jest przejawem aktywności 
srodowisk deweloperskich i nowobogackich, dążących do odebrania 
działkowcom ustawowych gwarancji, nabytych praw i usunięcie ich z 
zajmowanych od lat terenów, zebrani na zebraniu działkowcy mają 
nadzieję, że rozsądek i odpowiedzialność oraz takie wartości jak dobro 
człowieka i ochrona jego praw zwycięży i Pan Prezes po przeanalizowaniu 



problemu, wycora swoj ns oa pana rrezyuenia nzcczypuspunicj ruisMtj. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący 
Komisji li,chwai i Wniosków 

płk w st. spocz. mgr inż. l adeusz Bartosik 
Przewodniczący 

walnego zebrania sprawozdawczego 

płk w st. spdsjz. mgr inż Jan Byra 


