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Stanowisko Zarządu i ROD „Gądowianka" z dn. 20 stycznia 2013 r. w sprawie 
propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy 
Obywatelskiej: 

Po zapoznaniu się z projektem PO nowej ustawy o ogrodach działkowych, 
postanowiliśmy wystosować ostry protest przeciwko propagowaniu, nie mówiąc 
nawet o uchwalaniu nowej ustawy w obecnie proponowanym kształcie. 

Jakim prawem chcecie państwo nacjonalizować i komunalizować naszą 
wspólną własność, którą od kilku pokoleń wypracowaliśmy sobie, własnym 
nakładem sił i środków. 

Ogród nasz istnieje od czasów tuż powojennych. Nasi rodzice, a także 
dziadkowie odbudowali te tereny po zniszczeniach wojennych i nawet za 
poprzedniego, restrykcyjnego ustroju, nikt nie chciał nam go zabierać ani niszczyć. 
Dotyczy to większości ogrodów we Wrocławiu. Odbieranie własności obywateli jest 
sprzeczne z założeniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Budowanie infrastruktury ogrodowej było mozolne i długie, bo działkowcy nie 
są bogaci. To co osiągnęliśmy wypracowane jest naprawdę w wielkim trudzie i przez 
długie lata, dlaczego więc chcecie odebrać nam prawną ochronę naszej własności, bo 
czymże innym jest wygaszenie użytkowania wieczystego i prawa użytkowania 
gruntów, które obecnie uprawiamy, a także budynków i infrastruktury, jakie powstały 
w ciągu wielu lat na tych terenach. 

Ogrody nie powstają w ciągu kilku lat. Drzewa i rośliny, aby osiągnąć pełny 
rozwój muszą rosnąć wiele, wiele lat. Urządzanie ogrodu pochłania znaczne koszty 
finansowe oprócz nakładu własnej, ciężkiej pracy. 

Propozycja podpisania dzierżawy na maximum 15 lat, z możliwością wypowiedzenia 
jej w każdej chwili, uniemożliwia w ogóle jakiekolwiek uprawy, nie wspominając 
nawet o infrastrukturze ( altany, porządne ogrodzenia, drogi, budynki do ogólnego 
użytku, sieci wodociągowe i elektryczne). 

Również propozycje finansowe ustawy są niemożliwe do przyjęcia dla 
większości obecnych działkowców, którzy, jak już wspominaliśmy, nie są ludźmi 
bogatymi. Bogaci w naszym kraju mają domy z ogródkami i przeważnie 
wyprowadzili się na obrzeża miasta. Nas na takie luksusy nie stać. Dlaczego radnych 
i posłów nie obchodzi los większości mieszkańców miasta pozbawionych zieleni i 
miejsc do wypoczynku. Ogrody w centrum naszego miasta stanowią oazę zieleni , 
siedlisko ptaków i drobnych zwierząt, a także pożytecznych owadów, co jest bardzo 
potrzebne dla równowagi biologicznej w mieście. Nie chcemy, aby cały Wrocław 



został zabetonowany, zastawiony luksusowymi budynkami przy których szczątkowa, 
często sztuczna zieleń nie daje możliwości wypoczynku dla tysięcy zwykłych 
mieszkańców blokowisk. 

Nasz ogród „Gądo wianka" jest ogrodem otwartym dla mieszkańców trzech 
wielkich osiedli ; Gądowa, osiedla Kosmonautów, a także częściowo dla Nowego 
Dworu i Kuźnik. Mogą oni przez cały rok spacerować po alejkach ogrodu, korzystać 
z zieleni i czystego powietrza, obserwować przyrodę z bliska. Na pewno tak lepiej 
spędzać czas niż między wysokimi budynkami tych osiedli. 

Dlaczego posłowie i radni Platformy Obywatelskiej chcą ich tego wszystkiego 
pozbawić? Czyżby tylko dla koniunkturalnych celów i enigmatycznych planów 
zgospodarowania przestrzennego. 

Następną, nie do przyjęcia sprawą jest likwidacja naszej organizacji 
samorządowej, która istnieje od 30 lat. My udowodniliśmy, że potrafimy rządzić się 
sami, bo większość ogrodów naprawdę jest ozdobą Wrocławia i przynosi mu chlubę. 

Jeżeli nawet Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niektóre paragrafy 
poprzedniej ustawy o ogrodach działkowych, to można je przecież poprawić, zgodnie 
z sugestiami Trybunału. Wszyscy działkowcy, a także większość społeczeństwa 
(o czym świadczą podpisy poparcia projektu ustawy obywatelskiej przygotowanej 
przez nasz związek) wyrażają wolę istnienia tak ogrodów działkowych, jak i naszego 
samorządu. 

Dlaczego posłowie i radni Platformy Obywatelskiej nie chcą wysłuchać 
naszych głosów, jest nas w końcu 4-5 milionów obywateli? 

Zwracamy się z gorącą prośbą o powtórne przeanalizowanie założeń ustawy, 
które państwo proponujecie i bardziej przychylne ustosunkowanie się do naszej 
społeczności. 
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