Warszawa, dn. l6lutego 2015 r,

Podzigkowanie OkrQgowego Zarz4du Mazowieckiego pZD
dla Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
oraz Komitetu ,,Stop rozbi6rkom altan"

Okrggowy Zarz4d Mazowiecki Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w .vqrraza
wielkie zadowolenie z porrywnego zakoficzenia walki w obronie altan. Wsp6lny
wysilek Komitetu ,,Stop rozbi6rkom altan" oraz dzialkowc6w, kt6rzy zebrali
l4cznie blisko 700.000 podpis6w pod obywatelskim projektem zmian w prawre
budowlanym, doprowadzil w dniu 6 lutego br. do wielkiego sukcesu w postaci
uchwalenia przez Sejm ustawy chroni4cej dzialkowc6w przed widmem rozbi6rki
ich altan. Dzialkowcy sq ju2 na ostatniej prostej, aby zakohczyc batalig o ochrong
900.000 altan na terenie rodzinnych ogrod6w dzialkowych w Polsce, co stanie sig
w momencie odpisania ustawy przez Prezydenta RP. Sukces nie bylby jednak
mo2liwy bez ogromnego zaangu2owania Prezesa PZD Pana Eugeniusza
Kondrackiego oraz pelnomocnik6w Komitetu ,,Stop rozbi6rkom altan", a takle
dzialkowc6w w calym kraju, kt6rzy z pelnym poSwigceniem zabiegali o to, by
uchronii altany przed rozbi6rkami.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw zostal
zainicjowany przez Krajowq Radg Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w. W przeci4gu
trzech miesigcy blisko 700.000 os6b opowiedziaio sig za obywatelskim projektem
ustawy, co pokazuje jak bardzo potrzebny byl projekt ustawy dla Srodowiska
dzialkowego. Komitet inicjatywy ustawodawczej zlofil do Sejmu wymagane
dokumenty, jednakZe na tym ich rola siE nie zakofczyla. Pelnomocnicy Komitetu
,,Stop rozbi6rkom altan" aktywnie zabiegali o jak najszybsze wprowadzenie do
porzqdku obrad projektu obywatelskiego, a tym samym jego uchwalenie.

W zwiqzku z sukcesem, jakim zakonczyla sig walka o dzialkowe altany,
Okrggowy Zarz4d Mazowiecki Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w pragnie
serdecznie podzigkowai Prezesowi PZD Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu oraz
Komitetowi ,,Stop rozbi6rkom altan" za zainicjowanie akcji w obronie altan, kt6ra

zwiehczona

zostala

zebraniem 700.000 podpis6w poparcia dla projektu
obywatelskiego i uchwaleniem nowej ustawy. Po raz kolejny dzialkowcy pokazali
jak4 siig stanowi4 i dzigki tej sile, b9d4 mogli bez 2adnych niepokoj6w
wypoczyrvai w swoich altanach.
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