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Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca 2012 roku wydał wyrok w sprawie 
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, w którym 
stwierdził niezgodność z Konstytucją 24 artykułów tejże ustawy. Zaistniała 
konieczność uchwalenia przez Sejm RP nowej ustawy o ogrodach działkowych 
uwzględniającej zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego wobec ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych oraz gwarantującej zachowanie 
praw nabytych przez obywateli w oparciu o dotychczasową ustawę. 

Taki właśnie projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zgłosił 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej - Obywatelskiej do Marszałka Sejmu RP 
z prośbą o jego rejestrację i umożliwienie podjęcia przez Niego działań 
promocyjnych na rzecz tego projektu. Dlatego też zwracamy się do Marszałka 
Sejmu o równe potraktowanie projektów ustaw poselskich z projektami 
obywatelskimi. Stawiane rozszerzone wymogi dla projektów obywatelskich, 
wydłużają zasady procedury ustawodawczej w czasie - gdy wyznaczony termin 
18 miesięcy przez Trybunał Konstytucyjny jest wiążący. 

My działkowcy i nasze rodziny w pełni popieramy wniosek Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, jest to projekt, który wprowadza szereg rozwiązań systemowych, 
dostosowany do regulacji prawnych dotyczących ogrodnictwa działkowego 
w Polsce, określonego w wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz 
do specyficznej formy świadczenia socjalnego dla rodzin o najniższych dochodach, 
dla emerytów i rencistów i młodych rodzin poszukujących niezdegradowanych 
miejsc dla swoich dzieci i wnuków. Reguluje kwestię stosunków działkowców ze 
stowarzyszeniami oraz pełnej wolności zrzeszania się. Taki projekt. ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych, który w tak szczegółowej formie określa 
prawa i obowiązki działkowców z uwzględnieniem ustawy o Stowarzyszeniach 
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