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Jako przedstawiciele Powiatu Wągrowieckiego, na terenie którego od czasów 

przedwojennych funkcjonują rodzinne ogrody działkowe, pragniemy wesprzeć działania 

działkowców i ich Związku w obronie praw wynikających z ustawy o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych z 8 lipca 2005 roku w związku ze złożeniem przez Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie jej niezgodności 

z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. 

Działki w rodzinnych ogrodach działkowych użytkują rodziny mniej zamożne 

i mieszkające w blokach wielorodzinnych. Działka jest dla nich dostawcą zdrowej żywności, 

wsparciem ekonomicznym, umożliwia kontakt z naturą, miejscem gdzie można spędzać 

wolny czas oraz wypoczywać wspólnie z rodziną i znajomymi. Ogrody działkowe sprzyjają 

spotkaniom naszych mieszkańców i pełnią bardzo ważną rolę integracyjną w społeczeństwie 

obywatelskim. Służą więc nie tylko rodzinom działkowców, ale społeczności lokalnej. 

Utrwalona lokalizacja działek rodzinnych w miastach jest ważnym elementem jego 

zagospodarowania przestrzennego. Ogrody działkowe są bardzo potrzebnymi terenami 

zielonymi w miastach, utrzymywanymi przez działkowców, co zmniejsza koszty samorządów 

w tym zakresie. Są do tego dobrze zarządzane przez samorządy działkowców i ich Związek. 

Takie działania wspierają samorządy wszystkich szczebli, wpisując się w rozwój 

państwa obywatelskiego. Samorządy terytorialne uczestnicząc w działalności działkowców 

poznają ich potrzeby oraz pomagają rozwiązywać problemy i realizować różne zadania. 

Działkowcy aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, między innymi prezentując 

swój dorobek podczas dożynek gminnych i powiatowych. Promują także zdrową żywność oraz 

atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu na działkach rodzinnych w różnych imprezach 

organizowanych przez samorządy i organizacje społeczne. 



Mieliśmy możliwość goszczenia w Wągrowcu działkowców z całej Polski podczas 

odbywających się Krajowych Dni Działkowca w 2002 roku. Były to bardzo miłe i wspólne 

chwile ludzi z różnych środowisk, dla których działka jest wartością bezcenną. 

Aby nadal ogrody działkowe rozwijały się i służyły rodzinom działkowców 

w nadchodzących trudnych latach kryzysu, potrzebne są im stabilne przepisy oraz wsparcie 

Państwa i samorządów, w oparciu o które funkcjonują. Pozostawiając do rozstrzygnięcia 

sprawy prawne, popieramy szczególnie ustabilizowanie sytuacji prawnej działkowców 

w takim stopniu, aby zagwarantować im co najmniej dotychczasowe warunki funkcjonowania. 

Wyrażając naszą opinię, spójną z wolą mieszkańców, prosimy o jej uwzględnienie 

w procesie regulacji prawnej, aby działkowcy mieli poczucie sprawiedliwości i pozytywnej 

oceny ich dokonań oraz roli w życiu społecznym. 
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