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Jestem działkowcem od 22 lat, a działkę przekazali mi moi Rodzic*. Rodzice działkę otrzymali w 1946 roku. 
Były to ugory I nieużytki wymagające ogromnego wysiłku fizycznego i dużych nakładów finansowych, aby z nich 
uzyskać teren o powierzchni 460 m ł nadający się do uzyskania plonów. W pierwszych latach uprawiano głównie 
ziemniaki oraz warzywa. 2 upływam fart działka przekształcona została w działkę sądowniczo- warzywnie» -
rekreacyjną. Taki charakter działka posiada po dzień dzisiejszy. Na działce wychowaliśmy fi« razem z bratem, 
wśród rówieśników, któny równie* spędzali wolne chwile z rodzicami na dziafee. Nie tyłko odpoczywaliśmy, ale 
również pomagaliśmy rodzicom w zbiorach warzyw i owoców. Plony pomagały rodzicom w utrzymaniu rodziny, 
przy bardzo niskich dochodach Ojca z pracy zawodowej. Obecnie wspominamy te piękne dni spędzane na 
działkach z rówieśnikami. Na działce wychowywaliśmy również swoje dzieci, które pomimo że założyły jut 
własne rodziny to wolne chwile spędzają na naszej rodzinnej działce. Na działce przebywwą również nasze 
wnuki /6 i 3 lata/ i czują się tu bezpiecznie. Spotykają się z rówieśnikami przebywającymi na działkach j 
rodzicami lub dziadkami. 

Dlatego też zainteresowany jestem losem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w naszym kraju. Zapoznałam się 
z obywatelskim projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Projekt jest dla mnie bardzo bliski 
gwarantuje i zabezpiecz* w pełni nabyte prawa do użytkowania działki, a w przyszłości do przekazania działki w 
ręce moich dzieci. Będzie to dalsze pozostawanie działki w naszej rodzinie. 

Podobne stanowisko prezentują moi rówieśnicy, którzy otrzymali i uprawiają działki po swoich Rodzicach. 

Dlatego też kiedy dotarła do mnie informacja o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i zbieraniu podpisów osób popierających Projekt Ustawy o ROD 
złożyłem swój podpis, a jednocześnie podjąłem listy w celu zbierania podpisów. 

Proszę uprzejmie Szanowną Panią Marszałek Sejmu o przyjęcie i wprowadzenie pod obrady Wysokiej Izby 
Obywatelskiego Projektu Ustawy o R.O.D. 
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