
Powiatowego Kolegium Prezes6w w Lesznie
z dnia 28 tistopada 2014 ,. * .p.u*I" obrony iltan w rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Prezesi Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych skupieni w Powiatowym Kolegium w T 'esznie na swym

posiedzeniu apeiul4 do Marszalka Sejmu RP, oraz posl6w o jak najszybsze wprowadzenie pod

obrady parlamentu projektu ustawy popartei przeszlo 700 tys podpis6w

O nowelizacji ustawy ,,Prawo budowiane" w kt6rym zostanie zawarta definicja altany dzialkowei

zgodna zgodna z oczekiwaniami ponad miliona dzialkowc6w

U"wazam! 2e w dzisiejszych czasach altana powinna gwarantowai dzialkowiczowi miejsce do

*vpo..y'r.u'.ekreacji,orazjakomiejscedoskiadowaniaiprzechowywaniaplod6wnarzgdzijak
ro*niez do realizacji indywidualnych zamil owah zwi}z-anych z wypoczynkiem i upraw4 dzialki.

OczywiScie zgodnie z nowym regulaminem PZD.

Altana na dziilce dziS shn;wi gliwny element infrastruktury i przewa2nie najwaZniejszy dla

dzialkowicza. Nic w tym dziwnego bo przeciei mamy juZ XXI wiek'

My dzialkowcy i nasze rodziny -urny pru*o do wypoczynku na miarg naszego wieku Nieraz

.rEr,o po cigzliej pracy ,a-odo*ej izy juz na emeryturze nie zapominaj4c jednak o potrzebach

naszych dzieci i wnuk6w.
zdal'emy sobie sprawg ze utrzymanie definicji altany dzialkowej jak to zrobil Naczelny S4d

Aaminiitracyjny bgdzie pocz4tkiem kofica ruchu dziaikowego. A mySlimy ze nie o to chodzilo

sgdzi4 z NSA.
Zarazsmwyrazamy zadowolenie z inicjatywy jak4 podjgla Pani Premier RP' Ewa Kopacz w celu

uregulowania tego problemu prawnego.

Juk"*i.*y pani 
"premier 

spotkala sigi wlasnej inicjatywy w dniu 24 listopada z przedstawicielami

PZD z Prizesem Zwi4zku Eugeniuszem Kondrackim na czele

Dlatego tez myslimy 2e tak waina sprawa altan na dzialkach bgdzie miala sw6j pozylywny final

poprri, *p.o*udzenie nowelizacji ustawy prawa budowlanego'

I- vice prezes OZPT'D Poznafr - Sylwester Chqciriski

Kierownik Rejonowej Delegatury w Lesznie Krystyna Knapik Wasielewska

przewodnicz4cy po*iato*ego kolegium Prezes6w w Lesznie Ryszard Golembski

Prezesi ROD:tJenryk Gawlowski. Maksymilian Ilajncz. [rranciszek Budziriski'

AleksanderZieliriski,MarekKlecha.MarekSikorski'AndrzejMalecki

Sz. Pan Radoslaw Sikorski

Marszalek Sejmu RP

Do wiadomoSci:
P Premier liwa KoPacz
Kluby poselskie
OZ PZD Poznah
Krajowa Rada PZD

STANOWISKO


