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My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność" w Zebrzydowicach 
uczestniczący w Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 26-04-2014r wyrażamy swój protest 
w związku z Pana pismem z dnia 20 grudnia 20014r wysłanym do Prezydenta RP. W tym 
piśmie zwraca się Pan w imieniu Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o rozważenie 
możliwości skierowania, po podpisaniu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. Celem sprawdzenia zgodności przyjętych 
rozwiązań z art. 21 Konstytucji RP. Protestujemy też przeciwko groźbie dyrektora Biura 
ZMP Pana Andrzeja Porawskiego, że jeśli Prezydent RP nie skieruje do Trybunału 
Konstytucyjnego tej ustawy to uczyni to ZMP, bowiem w jego ocenie nowa nie 
zrealizowała w pełni wyroku TK z lipca 2012 roku. 
Gdzie się podziały liczne zapewnienia prezydentów dużych miast, w tym osobiście Pana 
o popieraniu projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych? To 
Pan między innymi chwalił projekt nowej ustawy i zapewniał poparcie dla istnienia i 
rozwoju tego typu praktycznych oaz zieleni i taniego wypoczynku w miastach. 
Jako reprezentanci społeczeństwa nie lekceważcie faktu, że zgłoszony przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uzyskał 
poparcie prawie miliona obywateli. Przy jego tworzeniu Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej prowadził szerokie konsultacje ze środowiskiem działkowców i zawarte 
w projekcie propozycję w pełni są podzielane przez nasze środowisko. Walka o naszą 
ustawę trwała 18 miesięcy. Pamiętajcie, że działkowcy to grupa najuboższych obywateli, 
których Państwo powinno chronić i wspierać. 
Mienie znajdujące się dzisiaj w Rodzinnych Ogrodach Działkowych powstało z Naszych 
składek i wkładu pracy. To działkowcy zbudowali te parki w których odpoczywają i 
pracują Nie stać nas na wczasy zagraniczne, wiele osób nie jest w stanie gdzieś wyjechać 
ze względu na wiek. Dlaczego chce się im zabrać to formę czynnego wypoczynku w 
ostatnich latach życia. W związku z powyższym apeluję do Pana Prezesa Związku Miast 
Polskich o ponowne przeanalizowanie aktu prawnego jakim jest ustawa o ROD i 
wycofanie się z wcześniej podjętego stanowiska. 
Jesteśmy pewni i głęboko przekonani że ZMP ponownie przemyśli swój wniosek i 
wycofa się z walki z działkowcami. 
Zachowaicie ideę rozwoju ogrodów działkowych na przyszłość, dla dobra następnych 

pokoleń w naszym kraju. 
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