
Działkowcy 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Skałka" w Starachowicach 

wyrażają swój głos 
w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich 

Użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Skałka" w 
Starachowicach, uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym wyrażają 
swój zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w liście z 20 grudnia 2013 
roku skierowanym przez Związek Miast Polskich do Prezydenta RP Pana 
Bronisława Komorowskiego. 

Naszym zdaniem Związek Miast Polskich usilnie dążąc do nowelizacji 
nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku 
działa zdecydowanie na niekorzyść całej wspólnoty działkowej w Polsce i 
propozycja, aby nowa ustawa działkowa została, jak jej poprzedniczka, 
postawiona pod murem Trybunału Konstytucyjnego RP budzi w nas bardzo 
duże oburzenie i ogromne wątpliwości, co do dalszego rozwoju ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Największe nasze kontrowersje budzi fakt braku jakiegokolwiek 
konkretnego argumentu, dla którego nowa ustawa działkowa jako winna 
musiałaby stanąć przed TK RP. Bardzo podejrzanym wydaje się również to, że 
Prezes Związku Miast Polskich Pan Ryszard Grobelny sam występuje w imieniu 
całego Związku, bez konsultacji ze wszystkimi miastami członkowskimi. W 
rezultacie z czasem okazuje się, że zdecydowana większość włodarzy miast 
odcina się od treści tego pisma oraz zawartych w nim propozycji. A dodać 
należy, że wewnętrzna niezgodna wśród członków Związku Miast Polskich 
stawia ją samą w bardzo negatywnym świetle i źle rzutuje na sam wniosek o 
niekonstytucyjność zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Niezwykle przykro nam, że i w tym przypadku prywatny interes włodarzy 
niektórych miast zwycięża nad realnym spojrzeniem na dobro, jakie milionom 
Polaków przynosi uprawa i pielęgnacja roślin oraz przebywanie w miejskich 
oazach zieleni. Nie da się ukryć jasno nasuwającego się stwierdzenia, że to 
interes deweloperów idzie w parze z interesem wąskiej grupy osób zrzeszonych 
w Związku Miast Polskich, a potrzeby społeczne nijak się w tym przypadku 
mają wobec ciągłych zakusów do zawłaszczenia gruntów polskich ogrodów 
działkowych i przekazania ich na cele czysto komercyjne. 

Naszym zdaniemZwiązek Miast Polskich zamiast podejmować wysiłki 
zmierzające do nowelizacji ustawy, która dopiero co weszła w życie, winien 
otworzyć się na dialog z Polskim Związkiem Działkowców dla wypracowania 
stanowiska, które zaspokajałoby interesy miast i gmin oraz członków 
ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD. 

Starachowice, 9 maja 2014 roku 


