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Działkowcy !!! odnieśliśmy sukces 
 

DZIAŁKI W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH NA WŁASNOŚĆ . 

 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom od chwili dostępu do projektów ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych twierdził, że postanowienia tam zawarte nie gwarantują 

należnych praw działkowcom.  

Byliśmy jedyną organizacją , która opracowała kompleksowe założenia do projektu ustawy, 

gwarantujące ochronę ogrodów i nadające satysfakcjonujące prawa działkowcom , wśród 

których ponad połowa to emeryci i renciści. Wnioskowaliśmy  między innymi nadanie 

działkowcom bezpłatnie lub za niewielką opłatą prawa własności do działek. Tylko własność 

działek ogranicza w sposób zasadniczy możliwość likwidacji ogrodów oraz gwarantuje 

działkowcom godziwą zapłatę za odebrana działkę  to jest za grunt, zabudowania  

i nasadzenia.  

Prowadzona przez Nasz Wspólny Śląski Dom intensywna i wszechstronna działalność na tym 

odcinku , pomimo zmowy milczenia partii politycznych , środków masowego przekazu 

zakończyła się wstępnym partykularnym sukcesem. 

Aktualny projekt ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej , po raz pierwszy ze wszystkich 

kilku projektów partyjnych oraz Polskiego Związku Działkowców zakłada przekazanie działek 

na własność działkowcom. Jest to fakt zdumiewający biorąc pod uwagę , że pierwotny projekt 

PO był  ?śmieciowy? i jego uchwalenie skutkowałoby wieloma negatywnymi zdarzeniami dla 

działkowców. Nie znane są nam szczegółowe uregulowanie nowego projektu ustawy 

autorstwa PO. Zakładamy w dobrej wierze , że zawierać będą również inne słuszne 

rozwiązania wskazanie przez Stowarzyszenie NWŚD, w tym  w zakresie opłat za korzystanie z 

gruntów w rodzinnych ogrodach działkowych.  

Prosimy wejść na stronę internetowa :WWW.nwsd.pl celem zapoznania się z naszymi 

działaniami na rzecz działkowców. W szczególności prosimy zapoznać się z proponowanymi 

przez nas rozwiązaniami, które powinna zawierać nowa ustawa o rodzinnych ogrodach 

działkowych. 

Zmiana nastawienia parlamentarzystów z PO i być może PSL do działkowców w sposób 

decydujący sprzyja przegłosowaniu ustawy bardziej sprawiedliwej niż zakładano pierwotnie.  

Już obecnie wiadomo, że jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom. 

Słuszność działań NWŚD na rzecz pomyślności działkowców oraz ich rodzin i znajomych 

została potwierdzona.  

Apelujemy o poparcie naszej działalności na rzecz pomyślności ogółu społeczeństwa. 
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