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Z uwagą obserwuję postępy prac legislacyjnych związanych z wykonaniem wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. (sygn. akt K 8/10), w którym Trybunał 

stwierdził niezgodność z Konstytucją zasadniczej części ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o 

rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.). Wraz z upływem 

osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej (a więc 21 stycznia 2014 r.) moc obowiązującą stracą m.in. 

przepisy przyznające działkowcom prawo do zajmowanych przez nich działek. 

Pragnę podkreślić, że zdaję sobie sprawę z trudności związanych z przyjęciem 

rozwiązań zapewniających nie tylko pełne wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

ale także optymalne wyważenie praw i oczekiwań różnych podmiotów zainteresowanych 

regulacją tej materii (w tym przede wszystkim działkowców, społeczności lokalnych i 

właścicieli gruntów, na których znajdują się ogrody). Nowa ustawa powinna regulować 

kwestię ogrodnictwa działkowego w sposób kompleksowy, powinna także zapewniać 

stabilność i przewidywalność polityki państwa w tej materii. Przygotowanie i 

wprowadzenie takich regulacji, co oczywiste, wymaga czasu. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwiązanie, w którym nowa ustawa wejdzie w 

życie po 21 stycznia 2014 r. może doprowadzić do nieodwracalnych skutków, w tym do 

pozbawienia działkowców prawa do terenów zajmowanych obecnie przez rodzinne ogrody 

działkowe. Opóźnienia w przyjęciu ustawy i niepewność co do jej treści powodują także 

zrozumiałe zaniepokojenie działkowców. 
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Z opisanych względów, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14. poz. 147 z późn. zm.), 

zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o uwzględnienie zbliżającej się daty 

wejścia w życia wyroku Trybunału Konstytucyjnego przy planowaniu prac nad ustawą z 

dnia 22 listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (druk senacki nr 503). 


