
Bierutów 2014-04-26 

Stanowisko Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
Im. Marii Konopnickiej w Bierutowie z dnia 26.04.2014 roku w sprawie 
Wniosku Związku Miast Polskich skierowanego do Prezydenta RP. 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Bierutowie 
obradujący na Walnym zebraniu w dniu 26.04.2014 roku wyrażają swoje zaniepokojenie 
stanowiskiem Związku Miast Polskich, wyrażone we wniosku do Prezydenta RP 

Jesteśmy zbulwersowani traktowaniem nas działkowców jak przedmiot w 
rozgrywkach pomiędzy prawem zawartym w Konstytucji RP a korzyściami finansowymi 
gmin. 

Wniosek Związku Miast Polskich wyraźnie wskazuje , żc można zrobić niezły interes z 
deweloperami i komercyjnymi inwestorami ale na przeszkodzie stoi ustawa o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych . przeszkadzająca w szybkim przejęciu terenów ROD, mając za nic 
dobro działkowców. Działkowcy są przecież obywatelami, wobec których gminy mają 
określone obowiązki. Działkowcy to rzesza ludzi starszych, emerytów, rencistów, czasami 
niepełnosprawnych . najczęściej niezamożnych, dla których ogród jest jedyną możliwością 
wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji, samorozwoju i samorealizacji. Tereny Ogrodów 
spełniają rolę zielonych płuc miast, bez konieczności wydawania samorządowych pieniędzy . 
Czy nie warto się nad tym zastanowić? Czy wypada nas lekceważyć? 

Wniosek Związku Miast Polskich zawiera nieprawdziwe zarzuty. Zgłoszone zastrzeżenia 
reguluje ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zgodnie z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z lipca 2012 roku. uwzględniając też prawo właściciela gruntu do 
dysponowania nim, chroniąc jednocześnie prawa działkowców do ich majątku. 

Niezrozumiały jest dla nas zgłoszony wniosek, który podważa autorytet Sejmu. Senatu i 
Prezydenta RP, Ustawodawca biorąc pod uwagę wolę ok miliona obywateli, pracę posłów i 
członków komitetu obywatelskiego oraz zaangażowanie tysięcy działkowców, uchwali! 
ustawę . która spełnia oczekiwania społeczne i reguluje wszystkie sprawy związane z 
ogrodami. Chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa uprawiając swoje działki i liczymy na to. 
ze wojna o tereny ROD się zakończy. Członkowie Związku Miast Polskich niech nic 
zapominają ,że jesteśmy obywatelami z prawem głosu! 

Działkowcy ROD im. Marii Konopnickiej w Bierutowic. 
Prezes: Stanisław Cwalina 
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