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Członkowie organów statutowych w Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych z terenu działania Delegatury Re jonowej w Tarnobrzegu 
Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD składają gratulac je z okazji 
wyboru na funkcję Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Uważamy, że sprawowanie tej zaszczytnej funkcji umożliwi Panu 
dalsze prezentowanie pozytywnych poglądów na temat szczególnie nas 
interesujący, a mianowicie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w 
naszym kraju. 

Nie ukrywamy, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 
lipca 2 0 1 2 r. nasz ruch społeczny znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji, 
bez precedensu w całe j jego historii. Wyznaczony przez Trybunał okres 18 
miesięcy na poprawienie dotychczas obowiązujące j ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych lub też uchwalenie nowej regulacji prawnej , mija 
bardzo szybko. Jeżeli do 21 stycznia 2 0 1 4 roku Sejm nie uchwali nowej 
ustawy działkowej, cały dorobek polskiego ogrodnictwa działkowego 
przejdzie do historii. Dlatego też nasze środowisko podję ło truci 
opracowania obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Proponowana przez nas ustawa jes t wolna od przepisów 
zakwest ionowanych przez Trybunał , a je j podstawowym celem jest 
maksymalne zabezpieczenie praw nabytych działkowców oraz ochrona 
ogrodów działkowych przed nieuzasadnionymi likwidacjami. 

Mamy nadzieję, że po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów pod 
tym projektem, również posłowie partii, której Pan przewodniczy, oddadzą 
w Se jmie swoje głosy za przyjęciem ustawy. Liczymy na to, że nie 
zawiedziemy się na Polskim Stronnictwie Ludowym, które zawsze 
wspierało działkowców. 

Panie Prezesie, 
Wyrażamy przekonanie większości podkarpackich działkowców, iż 

Pana wybór na Prezesa PSL przyniesie wiele pozytywnych efektów nie 
tylko dla ruchu ludowego, ale także dla ogrodnictwa działkowego. 

Z wyrazami szacunku 
Uczestnicy narady w Tarnobrzegu 



LISTA podpisów Prezesów ROD Okręgowego Zarządu Podkarpackiego 
PZD - Delegatura Tarnobrzeg występujących z prośba o poparcie 

do Pana Prezesa PSI Janusza Piechocińskiego obywatelskiego projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 


