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POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

w sprawie poparcia projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

W lipcu 2012 roku Trybunał Konstytucyjny uchylił 24 artykuły ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. Ze względu na fakt, że Wyrok ten 
prowadzi do całkowitej likwidacji podstaw funkcjonowania rodzinnych 
ogrodów działkowych, Trybunał Konstytucyjny zdecydował się odroczyć termin 
uchylenia 10 z 24 zakwestionowanych artykułów ustawy o 18 miesięcy, dając 
tym samym czas Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzenie nowego 
aktu prawnego, zawierającego nowe zasady funkcjonowania rodzinnych 
ogrodów działkowych. 

W odpowiedzi na powyższy wyrok, Działkowcy z całej Polski założyli 
Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. W efekcie pracy Komitetu 
powstał projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych opracowany przez 
samych zainteresowanych, który w dniu 8 listopada br. został zarejestrowany w 
Sejmie. W chwili obecnej na terenie całego Kraju trwa zbieranie podpisów 
poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zawiera 
regulacje prawne pozwalające na dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych. 
Jest on zgodny z postanowieniami wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
kwestionującego zapisy poprzedniej ustawy. Projekt zakłada funkcjonowanie 
nieograniczonej ilości stowarzyszeń, zrzeszających działkowców na zasadach 
organizacji pożytku publicznego oraz daje możliwość działkowcom rezygnacji 
z przynależności do jakiegokolwiek stowarzyszenia bez konieczności zrzekania 
się z tytułu prawnego do działki. Zapewnia również konstytucyjne prawa 
własności dla właścicieli terenów, na których urządzone są ROD. Zapewnia 
działkowcom prawo do odzyskania środków zainwestowanych oraz prawo 
do nasadzeń w przypadku likwidacji ogrodów. 

Na terenie Powiatu Częstochowskiego rodzinne ogrody działkowe 
znajdują się w czterech gminach tj., Blachownia, Poczesna, Rędziny oraz 
Koniecpol. Idea zakładania ogrodów działkowych zrodziła się w XIX wieku, 
jako pomysł na załagodzenie negatywnych skutków industrializacji. Polegała 
ona na przekazywaniu niewielkich skrawków terenu najuboższym warstwom 
społecznym. Były to głównie mało atrakcyjne tereny, często zdegradowane 
przemysłowo takie jak wysypiska śmieci, ugory lub hałdy, które musiały zostać 
zagospodarowane przez samych zainteresowanych. Tereny te, miały przede 
wszystkim pełnić funkcję miejsca służącego pozyskaniu tanich warzyw 



i owoców oraz zapewniać miejsce do wypoczynku. Od samego początku ogrody 
działkowe były pomyślane jako forma pomocy socjalnej dla najuboższych 
członków społeczeństwa. 

W chwili obecnej, kiedy na terenie Powiatu Częstochowskiego panuje 
prawie 20% bezrobocie, a wiele rodzin żyje na granicy ubóstwa idea 
funkcjonowania ogrodów działkowych jest nadal aktualna. To dzięki ogrodom 
działkowym wiele osób ratuje domowe budżety uprawiając na działkach 
warzywa i owoce. Nierzadko działki są użytkowane przez rodziny 
wielopokoleniowe i zapewniają miejsce spędzania wolnego czasu, jako 
alternatywa dla wyjazdów wakacyjnych. Wśród działowców jest wielu 
emerytów, rencistów, bezrobotnych oraz osób zatrudnionych za najniższe 
wynagrodzenie. 

Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Powiatu 
Częstochowskiego udziela pełnego poparcia dla obywatelskiego projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Uważamy, że dla najuboższych warstw społecznych, które mieszkają 
w budynkach wielorodzinnych posiadanie działki na terenie rodzinnego 
ogrodu działkowego, to szansa na uzupełnienie swojej spiżarni o warzywa 
i owoce oraz możliwość taniego wypoczynku. 

Dlatego, pomimo upływu czasu, funkcja działek nie zmieniła się, 
a w okresie narastającego kryzysu gospodarczego pozwoli wielu rodzinom 
na przetrwanie do lepszych czasów, kiedy podniesie się standard życia 
mieszkańców, a stopa bezrobocia znacznie się obniży. 

Należy również podkreślić, że rodzinne ogrody działkowe są w wielu 
miastach i miasteczkach terenami zieleni urządzonej, na które samorządy 
lokalne nie muszą wydawać środków publicznych. Pełnią funkcję zielonych 
płuc dla miejskich terenów zurbanizowanych, pochłaniając 
zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez zakłady produkcyjne, 
kotłownie, czy samochody. 

Zważając na ponadczasową funkcję rodzinnych ogrodów 
działkowych, nie można dopuścić do ich likwidacji. Dlatego konieczne jest 
wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających 
funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Takie regulacje prawne 
zawiera obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
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