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Z niepokojem przyjmuję docierające do mnie sygnały związane z planowanym przez Trybunał
Konstytucyjny rozpatrzeniem wniosku Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Środowiska skupione w rodzinnych ogrodach działkowych funkcjonujących na
terenie Leszna obawiają się, że w przypadku uwzględnienia powyższego wniosku utracą wszystkie
prawa gwarantowane powyższą ustawą w tym prawo do użytkowania działki, prawo własności
naniesień i nasadzeń na działce, prawo do zwolnień i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy, prawo
do likwidacji ogrodu na cele komercyjne czy prawo do odszkodowania za majątek na działce i do
działki zamiennej w przypadku likwidacji ogrodu.
Środowiska działkowców są zaniepokojone i rozgoryczone możliwymi zmianami, które jeśli zostaną
przyjęte, naruszą nie tylko żywotne interesy osób posiadających działki ale przekreślą również ponad
stuletnią tradycję związaną z działaniem ogrodów działkowych w Polsce. Szanowny Panie Prezesie,
dla ludzi, którzy posiadają ogródki działkowe ten skrawek ziemi jest niezwykle ważny, to miejsce
aktywnego wypoczynku związanego z uprawą ziemi, często bywa również i tak, że stanowi on
wsparcie dla budżetu domowego. Działające w Lesznie rodzinne ogrody działkowe zapewniają
spełnienie wielu ważnych potrzeb społecznych. Pozwalają ludziom w nich skupionych organizować się
wokół wspólnych celów związanych ze spędzaniem wolnego czasu przy jednoczesnym dbaniu o to, by
w sposób aktywny pozytywnie zmieniać najbliższe otoczenie. Nierzadko jest tak, że ogrody działkowe
przekazywane były z pokolenia na pokolenie, stając się jednym z czynników spajających rodzinę.
Szanowny Panie Prezesie, w związku z powyższym zwracam się z prośbą o uwzględnienie powyższych
argumentów w trakcie rozpatrywania wniosku Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zgodności z
ustawą zasadniczą wskazanej na wstępie mojego listu ustawy. Jestem przekonany, że odbieranie
osobom dotychczas korzystającym z dobrodziejstwa posiadania ogródka działkowego możliwości
pełnego i nieskrępowanego z niego korzystania nie będzie rozwiązaniem sprawiedliwym i słusznym.
Ucząc na pozytywne odniesienie sią do powyższej argumentacji załączam wyrazy szacunku.
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