
STANOWISKO 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego WODNIK we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2013 r. w 

sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa 

Platformy Obywatelskiej 

Zarząd oraz komisje statutowe ROD Wodnik we Wrocławiu po zapoznaniu się z 

propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych przygotowanymi 

przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława 

Huskowskiego stwierdza, że proponowany projekt wyraźnie zmierza do zrujnowania 

rodzinnych ogrodów działkowych 

a w dalszej konsekwencji do ich całkowitej likwidacji. 

W sytuacji okręgu wrocławskiego posłowie PO dążą do wygaszenia prawa 

wieczystego użytkowania gruntów przez wszystkie ogrody działkowe na terenie miasta 

Wrocławia, czego dowodem jest, iż w studium i planach zagospodarowania wszystkie 

tereny ogrodów przeznaczone są na inne cele, między innymi na komercyjne. 

Z projektu ustawy wynika całkowite ubezwłasnowolnienie działkowca i pełne 

podporządkowanie go władzom Gminy. 

Propozycje zespołu posłów PO odbieramy jako ewidentne i bezprecedensowe łamanie 

praw działkowców. 

Dlatego zdecydowanie popieramy projekt obywatelski ustawy o ROD, który 

będzie służyć działkowcom i ich rodzinom. 

Do posłów Platformy Obywatelskiej zwracamy się o zaprzestanie prac nad ustawą, 

która z punktu widzenia działkowców nie powinna mieć miejsca. Jest to koncepcja 

szkodliwa i godząca w nasze życiowe sprawy. W okresie trwającego kryzysu 

gospodarczego nie należy szukać środków do latania dziur budżetowych kosztem 

zabierania gruntów ogrodowych emerytom i rencistom. 

Wniosek nasuwa się sam, że niektórym posłom brakuje koncepcji na rozwiązywanie 

problemów gospodarczych. Sprawy rodzinnych ogrodów powinny być pozostawione 

samym zainteresowanym. 

Natomiast obywatelski projekt ustawy jest czytelny i będziemy go popierać. 
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