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Niniejszym pismem chciałbym wypowiedzieć się w sprawie skierowania do TK 
wniosku o uznanie za niekonstytucyjną ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Jako prezes ogrodu liczącego ponad 700 działek gospodarujących na ponad 30 ha 
ziemi uważam że wprowadzenie zmian w artykułach ustawy, zakwestionowanych przez 
1 Prezesa Sądu Najwyższego godzi w najsłabszą część społeczeństwa i interesy wielu rodzin 
działkowych. Ogrody działkowe to często jedyne miejsce wypoczynku dla całej rodziny, 
gdzie można uciec od trudów życia codziennego. To także miejsce, gdzie wielu emerytów, 
rencistów i ludzi starszych znajduje wytchnienie po latach pracy zawodowej, regeneruje siły 
mogąc jednocześnie pracować i być użytecznym na rzecz lokalnej społeczności. Ustawa 
z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych dobrze służy działkowcom 
i powoduje iż starsi ludzie - działkowcy uczestnicząc w życiu codziennym, biorąc udział 
w różnych przedsięwzięciach społecznych. Aktywność starszych ludzi pobudza do 
aktywności i wysiłku fizycznego co sprzyja lepszemu samopoczuciu i zdrowiu a na pewno 
jest to najtańszy sposób spędzania wolnego czasu w kontakcie z naturą, Dla nich działka to 
sposób na spędzenie wolnego czasu, rekreacja, zasilenie skromnego budżetu rodzinnego. 

Wielu z tych którzy teraz wyciągają ręce po nasze działki wychowało się 
w podobnych ogrodach, zajadając się owocami i warzywami wyhodowanymi w pocie czoła 
przez ich rodziców i dziadków. 

W związku z tym pojawia się pytanie „ dlaczego psuć coś, co jest dobre". Przecież 
ogrodnictwo działkowe w naszym kraju ma swoje tradycje, jak również to sposób na styl 
życia wielu ludzi dodajmy biednych ludzi, bo są nimi przede wszystkim emeryci i renciści. 

Aby ogrody działkowe mogły dobrze funkcjonować, muszą mieć zapewnioną 
stabilizację prawną a ustawa o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku o ROD stwarza prawne 
mechanizmy umożliwiające prawidłowe ich funkcjonowanie i zapewnia perspektywę 
stabilizacji. 
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