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Panie Redaktorze,
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile po zapoznaniu sit z artykułem
zamieszczonym w dniu 11 marca 2014 roku w "Rzeczpospolitej" pt. "Szykują się kolejne zmiany w
przepisach o ogrodach" stwierdza, że artykuł ten to kolejna manipulacja przez Dyrektora Związku
Miast Polskich przepisami dotyczącymi likwidacji ogrodów w nowej ustawie o rodzinnych ogrodach
działkowych uchwalonej przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013 roku.
Protestujemy przeciwko takim praktykom aby działkowców i ich rodziny po raz kolejny straszyć
kolejną nowelizacją ustawy. Szkoda, że autorka artykułu nie spytała co sądzą o taj inicjatywie
Związku Miast Polskich - Prezydenci i Burmistrzowie miast będących członkami Związku. Myśmy
spytali i okazuje się, że władze samorządowe będące członkami Związku nie znali treści listu
skierowanego przez Prezesa ZMP do Prezydenta RP o zaskarżenie nowej ustawy do Trybunału
Konstytucyjnego. Nie zgadzają się oni z tą inicjatywą. Dali temu wyraz w swoich listach
skierowanych do Prezydenta RP.
W naszej ocenie Dyrektor Związku Miast Polskich reprezentuje ludzi bogatych, którzy dążą
wszelkimi sposobami do zmiany ustawy aby na terenach rodzinnych ogrodów działkowych pojawili
się w majestacie prawa bez liczenia się z działkowcami Ci "którzy nie sieją, nie orzą a plony
kapitałowe zbierają".
Takim zapowiedziom zmian w ustawie mówimy -NIE.
Panie Redaktorze,
Uchwalona przez Sejm głosami 441 posłów ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu
13 grudnia 2013 roku jest ustawą obywatelską pod zapisami której podpisało się 924 tysięcy
działkowców. Ustawa spełnia oczekiwania działkowców i samorządów lokalnych, którzy poparli
projekt obywatelski kierując w tej sprawie listy do Prezydenta RP, Marszałek Sejmu i Premiera
Rządu RP.
Nie pozwolimy więc, aby Związek Miast Polskich próbował zmieniać naszą ustawę,która wypełnia
wszystkie wytyczne Trybunału Konstytucyjnego i zabezpiecza istnienie i rozwój ogrodów
działkowych. Jest ona zgodna z Konstytucją RP. Jej zapisy odpowiadają współczesnym standardom
europejskim.
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Do wiadomości:
1. Prezes Krajowej Rady PZD,
2. Prezes Związku Miast Polskich

