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Zielona Góra, 27 kwietnia 2014 r. 

Pan 
RYSZARD GROBELNY 
Prezes Związku Miast Polskich 

Działkowcy z ROD „Słowackiego" w Zielonej Górze, z dużym niepokojem przyjęli stanowisko 
Związku Miast Polskich w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętej przez Sejm 
13 grudnia 2013 r. 

Nie zgadzamy się z argumentami, jakie ZMP zamieścił w swoim piśmie do Prezydenta RP, 
ponieważ zostały one sformułowane tylko z punktu widzenia zarządzających miastami, których 
jedynym celem jest pozyskanie gruntów. W piśmie, które Pan podpisał, zupełnie pomija się interes 
społeczny, za którym stoją tysiące mieszkańców miast - działkowców. Zachęcamy do uważnego 
przeczytania wstępu do ustawy - tam ten społeczny cel został bardzo wyraźnie określony. W tymże 
wstępie ustawodawca uznaje „(...) za konieczne zapewnienie dalszego Istnienia i rozwoju rodzinnych 
ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane 
w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego I przyszłych pokoleń". 

Przytaczamy ten zapis, aby przypomnieć, że nie tylko wskazuje on cel ustawy, ale i zadania 
zarządzających miastami. Gdzie tutaj ZMP dostrzega sprzeczność z Konstytucją? 

Uważamy, że wywołane przez autorów w/w listu zamieszanie jest nie tylko niepotrzebne, ale 
wręcz szkodliwe społecznie. Miasta polskie mogą się rozwijać bez konieczności pozbywania się 
ogrodów działkowych. Sztuka polega na tym, aby umieć odpowiednio nimi zarządzać. Zniszczyć jest 
łatwo, gorzej odbudować, dlatego zupełnie nie akceptujemy takiego właśnie, niszczącego charakteru 
listu. 

Od członków ZMP oczekujemy wsparcia, a przynajmniej nie przeszkadzania w naszej pracy. 
Ziemia która otrzymaliśmy pod ogrody działkowe nie Jest Jakimś szczególnym przywilejem. 
Uprawiliśmy dawne nieużytki, często bagna i śmietniska, bez pomocy finansowej miast. Tereny te 
obecnie dobrze służą miastom i szkoda, że ZMP tego nie zauważa. 

Mamy nadzieję, że Pan, jako prezes ZMP wycofa się z tej niefortunnej sprawy, która nie 
przysparza chwały ani Związkowi Miast Polskich, ani tym prezydentom i burmistrzom, którzy takie 
stanowisko zaakceptowali, bo przecież nie wszyscy są takiego samego zdania. 
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