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Szanowna Pani 

Ewa Kopacz 

Szanowna Pani Marszałek! 
Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Nowy Kanał" we Wrocławiu, na 

wniosek Zarządu ogrodu postanowiło udzielić poparcia dla obywatelskiego projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Działkowcy ROD „Nowy Kanał" we Wrocławiu z zadowoleniem i wielką nadzieją 
przyjęli obywatelski projekt Ustawy o ROD. Według nas projekt ten spełnia wymogi 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz oczekiwania wielomilionowej społeczności 
działkowców w całym kraju. Gwarantuje nam nie tylko poczucie bezpieczeństwa i 
zabezpiecza prawa majątkowe działkowców ale głównie zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie ogrodów. 

Nasz ogród posiada ponad 65-letnią tradycję i w wielu przypadkach na naszych 
działkach wychowuje się już trzecie pokolenie działkowców. Działki przechodzą 
kolejno na dzieci a następnie na wnuki. Pozbawianie nas podstawowych praw 
wynikających z Ustawy o ROD odbieramy jako zamach na dorobek naszych dziadków 
i rodziców. Przebywanie na działkach, szczególnie w dużych miastach takich jak 
Wrocław, to dla wielu rodzin niekiedy jedyny sposób na spędzanie razem wolnego 
czasu na łonie natury, zwłaszcza dla ludzi starszych bez możliwości wyjazdu z miasta. 
Niejednokrotnie to miejsce opieki dziadków nad wnukami, dla których zabrakło 
miejsca w przedszkolach. Miejsce wypoczynku od zatłoczonych, hałaśliwych ulic, 
marketów i betonowych osiedli. Miejsce spotkań towarzyskich, realizacji swoich pasji, 
wymiany doświadczeń i aktywnego spędzania czasu. Taki tryb życia niewątpliwie 
służy zdrowiu i to nie tylko ludziom w podeszłym wieku. 
Jesteśmy więc bardzo zadowoleni, że taki obywatelski projekt ustawy powstał i 
popieramy go całym sercem. 
Chcemy nadal w spokoju i bez ciągłych zagrożeń użytkować nasze działki. 
Obywatelski projekt Ustawy o ROD może nam to zagwarantować. 

Liczymy bardzo na poparcie przez Panią Marszalek obywatelskiego projektu 
Ustawy o ROD i mamy ogromną nadzieję, że Sejm RP, biorąc pod uwagę milionowe 
zainteresowanie i akceptację społeczeństwa nie tylko przecież działkowego, zajmie 
również korzystne dla nas stanowisko w tej sprawie. 
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