Stanowisko
Okrggoweg o Zarzydu pols kiego Zw iqzku Dzialkowc6w
z dnia 1.06.2015 roku w sprawie
likwidacji 8 rodzinnych ogrod6w na terenie
miasta Bydgoszczy

w

zwiqzku

z

ukazaniern sig artykulu" Sil4 dzialkowcow nie wezrr4,'- autorslwa
Slawornira Llobbc. kt<iry ukazal sig '"v Fixpressic Bydgoskinr r.v dniu 26 maja 2015 roku
zapowiada.l4cyrn t.atniar likwidac.ii 8 rodzinnych ogrod6w dzialkowych na
tcrcnic
miasta Bydgoszczy, uczeslnicy plenarnego posiedzenia Okrggowego Zarz4du w
Bydgoszczy obradu.i4cy w dniu r .06.2015 roku stanowczo aperu.lq do wradz
Samorz4dowych miasta, aby sprawy tak wa2ne jak likwidac.ia og.ndo* zaratwia(
zgodnic z literq prawa tj. zapisami ustaw.)i o rodzinnych ogrodach dzialkorvych
z l3
grudnia 2013 roku.
Okrggowy T,arzqd PZD w Bydgoszczy rvielokrotnie dawal wyraz, 2c nie stoi na
stanowisku blokowania rozwoiu rniasta. ale nie r-nozna r.vszystkiego zabctonor.vai.
tylko dlatego . aby spelnii oczekiwania developerow. oraz likwidorvai oerodv dla
cel6w kornercy.inych.
Tereny rodzinnych ogrodow dzialkorvych znajdul4ce sig wewn4trz agrorncrac.;r
miejskiej stanowiq atrakcyjny obszar dla inwestor6w, ale
.iednoczerinic stanorviq
atrakcyjne tereny ziclone utrzymywanc ze srodkor.v u2ytkorvnik6rv dzialek tworz4c
..
zielone pluca rniasta". umo2liu'ia.j4 wypoczynek i rckreacjg micszkaricorn rniasta
i ich
rodzinom.
Nie rvszyslkich dzialkowcorv stai na wczasy a ogrody dzialkowe da.iq szansg
na
dobrodziejstwo obcowania. z prz.yrod,4^ produkciq wlasnych owoc6w i warzy*.
Wychowu.jq mlode pokolcnic w poszanowaniu do natury i piacy.
Mamy nadzieje, 2e popularnosc i znaczenie Rodzinnych ogrodow Dzialkowych
doccni4 wladze miasta.
Apclu.ierny. aby tak wa2ne dokumenty planistyczne tworzyi w porozumieniu
z
okrggowyrn z.arz.qdcn P7.D a erventualne uzasadnione likwidacie osrod6w
p.rzcprowadzac zgodnic z prz.ywolan4 r.vyze.i ustaw,4 .. o rod'' tj. wyplata
odszkJdor.van
dla dzialkowco'v. wskazanie nicruchornosci zamicnnc.i oraz odtworzenic intiastrukturl..
ogrodowej.
Stosowana interpretacja prawa w tym zakrcsie , nic mo2e zalcZec od aktualnl,ch
intcrcs6w ro2nych..grup biznesowych".
Artykuly .jakic ukazaly sig w dniu 26 na.ia w, ..llxpressie .. spowodor,valy niepoko.i
i
ogromnc zamieszanie w irodorvisku dzialkor.vcoq,. zwlaszcz.a pnrny.i1, nt.
..uwlaszczenia". ktore nic maj4 2adnego uzasadnicnia prawncgo, a wrgcz gencru.lq
powa2ne z.agro2enia dla ogrodow.
waznc.i sprawie powinno dzialai praw,o i rozs4dck. a pornysl likwidorvanra
{.t1k
takie.i ilosci ogrod6w.icst nie przemyflany i nie zna.iduje rac.lonarncgo
uzasadnienia.
[.ista sygnatariuszy Plcnarncgo posicdzenia

oL pzD

rv Bydgoszczy w liczbie I9 os6b.

Lista oqrod6w w Bvdqoszczv zaqro2onvch likwidacia
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- ogr6d odtwozeniowy

1137

ROD Swoboda zostal zlikwidowany w 2009 roku stary ogr6d posiadal pow.1,4321 i59 dzialek
Uzqd Miasta w Bydgoszczy odtwozyl Nowy ogr6d - ROD Swoboda, posiada 67 dzialek o pow.3,6953 ha.

