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Z dniem dzisiejszym mija tydzień obowiązywania nowej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Cała społeczność działkowa cieszy się z jej formalnego 
i praktycznego wejścia w życie. Została ona stworzona wielkim wysiłkiem wielu 
osób. Od momentu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP 
podejmowano szereg działań, których głównym celem było unormowanie prawne 
funkcjonowania ogrodów działkowych zgodnie z zapisami TK, tak aby nie naruszyć 
ustawy zasadniczej i trwale zabezpieczyć prawa użytkowników do działek w ROD. 
W ciągu niespełna trzech miesięcy udało się stworzyć projekt ustawy o ROD, który 
po szerokiej konsultacji w Zarządach ROD, z poszczególnymi użytkownikami 
działek, przedstawicielami struktur terenowych i prawników zyskał niebywałe 
w historii polskiego ustawodawstwa poparcie społeczne. 

Rozwiązania prawne zawarte w projekcie obywatelskim ustawy o ROD 
wzbudziły w niektórych środowiskach wielkie oburzenie, a kontynuacją tej walki jest 
stanowisko reprezentowane przez Związek Miast Polskich, który dwa dni po 
podpisaniu przez Prezydenta RP tegoż dokumentu prawnego wystosował list 
z zarzutem niekonstytucyjności jego zapisów. 

Stając w obronie nowego aktu prawnego chciałbym przede wszystkim zwrócić 
uwagę Pana Prezesa na wysiłek, jaki został włożony w realizację projektu ustawy 
0 rodzinnych ogrodach działkowych, jak pomyślano, aby większość przepisów 
dotyczących działkowców weszło w życie z mocy samej ustawy a sami 
zainteresowani nie przeżyli rewolucji, ale spokojnie dokonał się proces 
przekształceń. Polski Związek Działkowców stał się ogólnopolskim stowarzyszeniem. 
Indywidualne prawo do użytkowanej działki zmieniło się w umowę dzierżawy 
działkowej. Mocą ustawy ogrody działkowe, które nie mają uregulowanych stanów 
prawnych nabędą tytuł prawny do terenu po spełnieniu odpowiednich warunków. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby nasze nabyte prawa zostały zabezpieczone, 
nieuzasadnione likwidacje ogrodów działkowych zostały skutecznie zablokowane 
1 co najważniejsze dla przedstawicieli Związku Miast Polskich uszanowano prawa 
właścicieli gmin i Skarbu Państwa. 

Moim zdaniem nieuzasadnione są stawiane zarzuty niekonstytucyjności, 
bo w demokratycznym państwie nie możemy sobie pozwolić na tworzenie prawa, 
które przechodząc cały proces legislacyjny nadal pozostaje niekonstytucyjne. 
Wybitni znawcy prawa konstytucyjnego nie mieli żadnych uwag i my nie możemy 
kwestionować ich decyzji. W związku z tym prosimy o zaniechanie skierowania 
nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego 
RP. Z całego serca pragniemy, aby swoimi zapisami mogła spokojnie służyć 
społeczeństwu polskiemu i działkowcom. 
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