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Zielona Gora 03.03.201 5r.

Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes PZD

Szanowny Panie Prezesiel

W imienru dzralkowc6w zielon096rskiggo okr?gu pZD pragniemy przekazad szczere

podzi?kowania za podj?te dzialania w obronie altan w rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Z uznaniem odnosimy sie do inicjatylvy utworzenia przez pZD wiasnej propozycji nowelizacji

uslawy Prawo budowlane i niektdrych innych ustaw. powolanie Komitetu Inicjatywy ustawodawczej ,

zaangazowanre Jego czlonk6w w opracowanie nowego prawa, a tak2e umiejqtnosc przedstawiania

naszych rac.ji przyniosly, jak juZ wiadomo, oczekiwany efekt.

Fakt pzyjqcia przez Sejm po raz drugi obywatelskiego projektu ustawy przygotowanego przez

PzD i zaakceptowanie tego prolektu w komisjach senackich przyjmujemy z satysfakciE iodbieramy

iako sukces naszej organizacji widzimy w tym takze uzasadnienie wyboru pZD na stowarzyszenie
prowadzEce ogrod. co stalo siQ w zdecydowanej wiqkszo6ci RoD - mimo zdziwienia niektorych.

odnosimy siQ z szacunkiem do pracy nad ustawq prawo budowlane iniektorych innych ustaw
i szczerze za niq dzigkujemy - Panu osobiscie, panie prezesie i pelnomocnikom Komiletu Inicjalywy

Ustawodawczej - panom Tomaszowi Tedeckiemu i Bar omieiowi piechowi.

wraz z podziQkowaniami przesylamy zyczenta dobrego zdrowia i osobrstel pomyslnosci.

a takze wielu dalszych osiqgniQd - dta dobra dzialkowcow.

Czlon kowie Okrqgow ego Za( zEdu
PZD w Zielonej G6rze
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