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Dotyczy: Stanowisko Zarządu R.O.D. Spokojna Dolina do projektu ustawy o R.O.D. 

Zarząd R.O.D. Spokojna Dolina jest za pełnym poparciem projektu ustawy o Rodzinnych 

Ogrodach Działkowych. Zawarte w projekcie rozwiązania odpowiadają wymogom określonym przez 

Trybunał Konstytucyjny z wyrokiem z dnia 11. Lipca 2012 r. Projekt ustawy zabezpiecza działkowców 

przed negatywnym skutkiem orzeczenia. 

Przedkładany projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest odpowiedzią na 

konieczność wprowadzenia następstw orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nowych rozwiązań 

w zakresie organizacji funkcjonowania ogrodów działkowych. 

Zachowaniu miałyby podlegać najważniejsze funkcje rodzinnych ogrodów działkowych, których 

Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował, ale wyraził swoje uznanie na realizowane bardzo dobre 

wartości organizacji życia społecznego. 

Idea powstania ogródków działkowych sprowadzała się do przeznaczenia członkom 

najuboższych rodzin i społeczeństwa mało atrakcyjnych ugorów. Przydzielono niewielkie kawałki 

ziemi potrzebującym, którzy własnym wysiłkiem zagospodarowały te ugory Ajko działki. Miały one 

funkcje miejsca służącego do uprawy tanich warzyw i owoców oraz wypoczynku. Na tej zasadzie 

działa Polski Związek Działkowców. 

Od samego początku ogrody działkowe były jako forma pomocy socjalnej dla najuboższych 

członków społeczeństwa. Zaprzeczyć się nie da, że potrzeba tej pomocy jest nadal aktualna, biorąc 

pod uwagę sytuacje emerytów i rencistów oraz bezrobotnych, którym żyje się na granicy ubóstwa, 

a to przede wszystkim oni są użytkownikami działek. 

Poza zaspokojeniem potrzeb indywidualnych użytkowników, ogrody działkowe pełnią funkcję 

obszarów zielonych w zabudowanych aglomeracjach miejskich. Zagospodarowane i utrzymane są 

tanim sposobem na zachowanie terenów zielonych, z których mogą korzystać mieszkańcy, spełniają 

też ważną funkcję ekologiczną dla zwierząt i ptaków. 



Tak więc ogrodów działkowych nie można traktować jako skupiska indywidualnych działek, ale jako 

zorganizowaną grupę całości, pełniącą funkcje ekologiczne, społeczne i rekreacyjne. 

Zarząd R.O.D. Spokojna Dolina popierając Obywatelski projekt stworzony przez działkowców 

apeluje o zachowanie prawa do działki, odszkodowanie przy likwidacji ogrodu, swobodę zrzeszenia, 

zachowania funkcji ogrodów, zwolnienia z podatków, zachowanie własności majątku na działce, 

zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego. 

Po uchwaleniu przez Sejm projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 

działkowcy nie stracą żadnych ze swych praw, a ogrody będą dalej służyły społeczeństwu. 
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