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Zarząd R . ^ ^ T "Przyjaźń" we Wrocławiu wraz z Komisjami Rewizyjną, 

Rozjemczą oraz działkowcami po zapoznaniut się z wystąpieniem Związku 

M a s t Polskich do Prezydenta RP o skierowanie ustawy o R.O.D. <io 
Trybunału Konstytucyjnego,Zarząd nasz stwierdza, że stanowi to 

próbę podważenia przepisów ustawy i godzi w prawa działkowców należy 

podkreślić,, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał Ustawę 

a już dwa dni po podpisaniu Związek Miast Polskich złożył wniosek 

który jest nieprawdziwy i sprzeczny z obowiązującymi przepisami. 

Podniesione argumenty już były rozstrzygnięte w Wyiroku 33.K. z dnia 

20.11.2002r, 

Wniosek Związku Miast Polskich odbieramy jako chęć wprowadzenia 

w, błąd Prezydenta RP i pozostałych członków Związku Miast PolUkich 

oraz Prezydentów i Burmistrzów miast, członkowie Związku Miast 

Polskich nie podzielają stanowiska Związku są wręcz oburzeni podej-

mowaniem takich działań bez ich wiedzy i zgody# 

Zarząd R.O.D. "Przyjaźń" wspólnie z działkowcami jest oburzony 

z prezentowaniem w mediach przez Prezesa Związku Miast Polskich 

Pana Ryszarda Grobelnego poglądów, że jako gmina jedyny właściciel 

gruntów powinna mieć wyłączne prawo do decydowania o warunkach 

likwidacji ogrodu czy konieczności wypłat odszkodowań. 

Uważamy,, że takie poglądy wiązałyby się z dziką likwidacją ogrodów 

i było by korzystne wyłącznie dla deweloperów i inwestorów komercyj-

nych a odbywałoby się kosztem działkowców emerytów, rencistów którzy 

chcą jeszcze pracować i odpoczywać na działkach i zachować dobre 

zdrowie i żywność oraz możliwą w tych warunkach ochronę środowiska 

w miarę naturalnego. 

Ustawa która weszła niedawno wżycie /19.01.2014r/ jest dobra, broni 

tereny ogrodów działkowych przed zabetonowaniem i broni praw dział-

kowców. 

Związek Miast Polskich złożonym wnioskiem chce usunąć ustawę oraz 

zapisy dotyczące odszkodowań dla działkowców i tym samym uprościć 

likwidację R.O.D. 



Całkowitą nieprawdą są twierdzenia o obowiązkowym i nieodpłatnym 

przekazaniu gruntów R.O.D.. w wieczyste użytkowanie oraz możliwość 

sprzedaży bez zgody gminy jako właściciela gruntów ogrodowych. 

Uważamy,, że takie twierdzenia są niezgodne z prawem i godzą w dobro 

działkowców. 

Gminie przysługuje prawo pierokupu.Wniosek Związku Miast Polskich 

wyraźnie d
a
ży do oddania gruntów deweloperom, którzy nie mogą pogo-

dzić się z nową dobrą ustawą dla działkowców i R.O,D. 

Zarząd R.O.D. "Przyjaźń" we Wrocławiu zwraca się z prośbą do Pana 

Prezydenta R.P. o oddalenie złożonego złego dla społeczności dział-

kowej wniosku Związku Miast Polskich zwracamy się również do Pana 

Ryszarda Grobelnego o zaniechanie działań przeciwko bardzo dbbrej 

ustawie dla R.O.D. 
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