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Szanowny Pan
Ryszard Grobelny
Prezes
Związku Miast Polskich
Poznań

Szanowny Panie Prezesie!
Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w związku z trudną do
zrozumienia atmosferą wytwarzaną przez Związek Miast Polskich wokół nowej
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wyraża swój zdecydowany sprzeciw i
oburzenie.
Dalsza eskalacja negatywnego stosunku do zapisów tej ustawy jest jawnym
działaniem na szkodę działkowców, mieszkańców polskich miast.
Stwierdzamy, że niektórzy włodarze, zwłaszcza dużych miast zapominają, że bez
mieszkańców ich byt jest praktycznie niemożliwy.
Traktowanie nas działkowców jak przedmiot, który można dowolnie przestawiać i
robić, co się żywnie podoba jest działaniem na krótką metę. Działkowcy pamięć
mają dobrą i przy najbliższych wyborach wystawią stosowny rachunek kandydatom
do władz samorządowych.
Dążenie Związku Miast Polskich do dokonywania nieuzasadnionej nowelizacji
dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest nie do przyjęcia.
Kwestionowanie zasadności m.in. zapisu art.26 ust.l tej ustawy jest niezrozumiałe,
bowiem takie same zasady są stosowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami.
Rodzi się, zatem pytanie - czyich interesów broni ZMP: obywateli użytkujących
działki w ogrodach czy raczej byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości?
Związek Miast Polskich najwidoczniej zapomina lub raczej nie chce przyjąć do
wiadomości, że dzisiaj tereny użytkowane przez działkowców były im przydzielane,
że nie obejmowali oni ich samowolnie!
Czy zatem dziś tylko działkowcy i ich Związek mają wyłącznie ponosić koszty decyzji
administracyjnych podejmowanych w przeszłości?
Kwestionowanie przez ZMP zapisów ustawy zabezpieczających nabyte prawa
działkowców, w zaufaniu do stanowionego prawa jest wprost nie etyczne!
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Uważamy, że podjęcie konstruktywnej współpracy z największą w Polsce społeczną
organizacją jest o wiele lepsze niż inicjowanie walki z polskimi Obywatelami!
Oświadczamy, że stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców podejmie
wszystkie przewidziane prawem działania celem obrony dobrej ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku, ustawy akceptowanej
przez szerokie rzesze działkowców, pełnoprawnych Obywateli.
Niniejsze stanowisko przesyłamy również do:
- Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego,
- Wiceprezesów ZMP Panów Jacka Majchrowskiego, Marka Mirosa i Krzysztofa Żuka
oraz kierujemy do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,
- członków Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.
Z działkowym pozdrowieniem
niniejsze stanowisko sygnujemy swoimi podpisami
Przewodnicząca Krajo\t
Maria Fojt
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