
Stanowisko ROD „Winnica II" w Ostrowcu Św. 
w sprawie Związku Miast Polskich 

Na walnym zebraniu ROD „Winnica II" w Ostrowcu Św., które odbyło się dnia 
25.04.2014r. działkowcy postanowili podjąć stanowisko w sprawie Związku Miast 
Polskich. Dołączamy się do innych listów z całej Polski w tej sprawie. 

Wyrażamy swój niepokój, że rodzinne ogrody działkowe stają się ponownie 
celem ataków. Ustawa o ROD, dopiero co uchwalona, krytykowana jest przez 
Związek Miast Polskich, którego Prezes sam podpisał się pod projektem. Tak samo 
jak przez ostatnie blisko dwa lata wspieraliśmy inicjatywę obywatelską i ustawę 
o ROD, teraz nadal wspieramy ją już jako powszechnie obowiązujące prawo. Jest dla 
nas niepojęte, czemu prawo działkowe jest stale atakowane, a działkowcy niepokojeni. 
Co tak złego jest w ogrodach, że interesują się nimi najwyższe władze w Państwie, 
ciągle torpedowane są regulujące je przepisy, a dodatkowo nazywa się je hamulcem 
w rozwoju miast. 

Zainteresowanie działkami w ROD jest od kilkudziesięciu lat niezmiennie duże. 
Spędzają na nich czas ludzie młodsi, starsi, dzieci. Integrują się całe pokolenia. Rola 
ogrodów w dzisiejszym zabieganym społeczeństwie jest nie do przecenienia. Nie do 
przecenienia jest także ich rola dla środowiska i przestrzeni miejskiej. Chyba mało kto 
wyobraża sobie miasta bez zieleni działek, tym bardziej, że ogrody stają się coraz 
ładniejsze i bardziej wypielęgnowane. Czy takie miejsca naprawdę stanowią 
0 hamowaniu rozwoju miasta? Uważamy, że jest dokładnie na odwrót. 

Wierzymy, że Związek Miast Polskich wycofa się ze swojego wystąpienia. 
Wiemy, że w Związku chce się dialogu i porozumienia z działkowcami - my też tego 
pragniemy. To właśnie dialog, a nie ciągła krytyka i atak, jest podstawą sukcesu 
1 dobrego życia w miastach dla wszystkich ich mieszkańców. 

walne zebranie sprawozdawcze 

ROD „Winnica II" Ostrowiec Św. 

dn. 25.04.2014r. 

(podpisy w załączeniu) 



Podpisy pod stanowiskiem walnego zebrania sprawozdawczego 
ROD „Winnica II" w Ostrowcu Św. z dn. 25.04.2014r. 
w sprawie Związku Miast Polskich: 
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