
Aktyw dz ia łkowy rodz innych o g r o d ó w 
dzia łkowych re jonu i ławskiego Iława dnia 21.05. 2 0 1 4 r . 
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Prezydent Rzeczpospolitej Polski 

Aktyw działkowy z rejonu iławskiego posiadające swe działki w Okręgu Warmińsko -
Mazurskim, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Związku Miast Polskich, z dnia dniu 20 grudnia, 
2013r., które zostało przekazane do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, które to budzi 
wątpliwości, co do zasadności niektórych przepisów nowej ustawy działkowej, jest krytycznie 
oceniony przez aktyw działkowy tego rejonu, który był dyskutowany między innymi, na spotkaniu w 
dniu 15.05.2014r na ogrodzie ROD „Grządka" w Iławie z kandydatką PO w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego Panią Bernadettą Hordejuk, z osobą która o lat pomaga ogrodom iławskich w ich 
rozwoju. 

Rodzinne ogrody działkowe od zawsze pełniły i nadal pełnią wiele istotnych społecznych 
funkcji, wśród których trudno nie docenisz możliwości rekreacji, integracji rodzinnych młodego i 
starszego pokolenia w realizowaniu swych hobby w postaci upraw kwiatów warzyw czy owoców. 
Ogrody w obecnej chwili edukują pokolenia w tworzeniu zdrowego środowiska przyjezdnemu 
człowiekowi. 

Ustawa obywatelska, pod którą podpisało się prawie milion działkowców, w tym znacząca 
grupa działkowców z rejonu iławskiego, jest aktem prawnym zabezpieczającym prawa działkowców a 
także umożliwia we właściwy sposób miastom i gminom stosowania zasad zrównoważonego rozwoju 
infrastruktury miejskiej. W ocenie uczestników,tego spotkania, zgodnie stwierdzono, że działkowcy, 
władze miast i gmin powinny otaczać ogrody działkowe szczególną opieką i ochroną. 

Podniesione zarzuty w piśmie Związku Miast Polskich są nieuzasadnione, bowiem obowiązek 
tworzenia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych spoczywa w równym stopniu na 
stowarzyszeniu ogrodowym i samorządach miast i gmin. W związku z tym nie podzielamy w tym 
liście Pana Ryszarda Grobelnego Prezesa Związku Miast Polskich do Pana Prezydenta RP, o 
ograniczenie praw właścicieli do terenów użytkowanych przez ogrody działkowe, ponieważ, zostały 
one omówione na etapie prac sejmowych i senackich i odpowiednio uwzględnione w ustawie o ROD z 
13 grudnia 2013 r. 

Uważamy, że jesteśmy przekonani jako działkowcy, że nowa ustawa o ROD z 13.grudnia 
2013r. reguluje we właściwy sposób wzajemne stosunki miast, gmin i działkowców. 

Postępująca urbanizacja naszego miasta w żaden sposób nie zakłóca dotychczasowego bytu 
ogrodów działkowców. 

Mamy osobiście wiele wątpliwości, czy wszyscy Prezydenci i Burmistrzowie Miast Polski, 
podpisali się pod tym stanowiskiem, i czy wiedzieli, co przekazał Pan R. Grobelny Panu Prezydentowi 
RP?. 

W imieniu aktywu działkowego 
Prezes ROD „Grządka" w Iławie 
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