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w sprawie : zachowania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 
lipca 2005r. 

Na dzień 28 czerwca 2012r. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy 
w sprawie zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. 
Polscy działkowcy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oczekują od 2 lat. 
W okresie tym środowisko rodzinnych ogrodów działkowych w listach 
indywidualnych oraz wystąpieniach zbiorowych, adresowanych zarówno do 
Trybunału Konstytucyjnego, do Marszałka Sejmu, do Rządu, do 
parlamentarzystów, a także do samorządów lokalnych, wykazało zdecydowaną 
wolę zachowania zapisów ustawy o ROD w dotychczasowym kształcie. 
Z pełnym przekonaniem i wiarą w pomyślne orzeczenie członków Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie najwyższej rangi dla ponadmilionowego ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce stwierdzamy, że ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych jest dokumentem potrzebnym, dającym ustawowe prawa 
użytkownikom działek w tych ogrodach oraz gwarancje ochrony praw samym 
ogrodom działkowym. 
Zdajemy sobie sprawę z powodów podejmowania ataków wymierzonych w 
ustawę o ROD przez określone grupy ludzi polskiego biznesu, zainteresowane 
możliwością przejmowania gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody 
działkowe. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku, a także Polski Związek Działkowców 
jako ich organizacja skutecznie od wielu lat broni ludzi użytkujących działki, 
broni ogrody, a tym samym dostęp do gruntów. 
Ustawa o ROD dobrze służy ogrodom rozwojowi miast i miasteczek polskich, a 
jej zapisy umożliwiają realizację wspólnych zadań i celów w zakresie 
wypoczynku, rekreacji, rozwijania zainteresowań, wychowania młodzieży a także 
wspomagania budżetu domowego działkowców i ich rodzin. 
Potwierdzeniem dobrych rozwiązań wynikających z postanowień ustawy o ROD 
są także liczne wypowiedzi i wystąpienia samorządów terytorialnych, 
dostrzegających pozytywną rolę i znaczenie ogrodów dla społeczności lokalnych. 
Bardzo liczymy na wsparcie Pana Prezydenta starań polskich działkowców. 
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