
Oolski Związek Dztałkowc6* 
Rodzinni Ogród Dzialtow Murucm, dnia 28 marca 2014 r. 

86-014 SICIENKO 
Szanowny Pan 

Bronisław Komorowski 
Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej 

W nawiązaniu do listu Związku Miast Polskich, skierowanym do Pana 
Prezydenta w dniu 20 grudnia 2013 roku przez Prezesa Związku, w którym to 
liście wyrażona jest wątpliwość, co do konstytucyjności nowej Ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku - my uczestnicy 
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Klonami" w 
Murucinic, gmina Sicienko powiat bydgoski - odbytego w dniu 28 marca 2014 
roku - pozwalamy sobie na wyrażenie swojego stanowiska do poruszanych tam 
spraw. 

Ogród nasz należy do najstarszych w Gminie, gdyż powstał 38 lat temu na 
nieużytkach, na terenie pofałdowanym o różnicy poziomów około 15 metrów 
wysokości. W okresie tym otrzymane nieużytki zamieniliśmy w oazę pełną drzew, 
szlachetnych krzewów, oczek wodnych, miejsc odpoczynku dzieci i dorosłych. Na 
niektórych działkach spotykają się już cztery pokolenia użytkowników. Żyjemy w 
zgodzie „wszyscy ze wszystkimi", wzajemnie wspomagamy się. 

Mamy wręcz odwagę powiedzieć, iż poza działkowiczami nie ma takich 
instytucji, które byłyby w stanie - na terenie Gminy - zagospodarować tereny 
dzisiaj użytkowane przez ogrody działkowe. Tereny takie nie interesują 
miejscowych rolników, a instytucja parku krajobrazowego ogranicza 
zainteresowania biznesu. 

My, przez lata te. posadziliśmy setki drzew, tysiące krzewów ozdobnych, 
wiele tysięcy kwiatów. Praca nasza uzupełnia pracę naszych sąsiadów 
rolników. 

W przepisach ustawy o ROD, a także w praktyce, nie dostrzegamy treści, 
które mogłyby hamować czy wręcz uniemożliwiać realizację prawa własności ze 
strony gminy do terenu ogrodu działkowego, jak i globalnie rozwoju Gminy. 

Współpraca nasza z Zarządem i Radą. Gminy jest bardzo dobra, wręcz 
pozytywna. Otrzymujemy z Urzędu pomoc merytoryczną, a funkcjonujący w 
strukturze Urzędu Gminy Zakład Komunalny wspiera nas częściowo odpłatnie 
środkami technicznymi i fachowością, których nie posiadamy. 
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Na corocznych spotkaniach Wójta Gminy Sicienko z Zarządami Ogrodów 
Działkowych omawiane są zasady współpracy bieżące i przyszłe. Urząd i Rada 
Gminy dostrzegają rolę i działania licznych Ogrodów, które przez lata działania 
wpisały się w mapę i krajobraz Gminy. 

Z tego powodu nie podzielamy w całości treści wniosku skierowanego przez 
Związek Miast Polskich do Pana Prezydenta. 

Nie niszczmy czegoś co funkcjonuje w świadomości obywatelskiej, a dobro 
tego jest widoczne w praktyce. 

Z wyrazami szacunku 

ROD „Pod Klonami" w Mbrucinie 
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