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Ważne dla działkowców. 

 

Obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w Art.29 stanowi, 
ze wydana zostanie odrębna ustawa określająca zasady, warunki i tryb 

ustanowienia na rzecz działkowca tytułu prawnego do działki innego niż 
obecny. Aktualnie według wdrażanej ustawy ma to być dzierżawa słabo 

chroniąca działkowców i dająca im niedostateczną ochronę prawna. 
Wiadomo, że tylko nadanie działkowcom prawa własności do działki 

zabezpiecza  im należne prawa w sposób najlepszy. 
Likwidując działki nabywca terenu będzie musiał płacić działkowcom za ziemię 

po cenach rynkowych średnio  rzędu 80 -150 złotych za metr kwadratowy! 
Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom od wielu miesięcy prowadzi batalię 

na rzecz ustanowienia rozwiązań prawnych gwarantujących należne prawa 
działkowców co można prześledzić na stronie internetowej www.nwsd.pl. 

Bezpłatne otrzymanie działki na własność jest podstawowym postulatem 
Stowarzyszenie NWŚD w tym zakresie. Bezczynność może być zgubna dla 

działkowców, zwłaszcza że rozbijana jest zwartość organizacyjna 

działkowców. Dlatego należy czynić wszystko , aby bezpłatnie uzyskać prawo 
własności do działki .  

Jednym z działań jest podejmowanie stosownych uchwał na walnych 
zebraniach działkowców i przesyłanie ich różnym władzom i mediom. 

Poniżej proponujemy tekst stosownej uchwały walnego zebrania działkowców. 
 

Uchwała. 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego  / jego nazwa / w / miejscowość/  zebrani na walnym 

zabraniu sprawozdawczym w dniu / data /, wzywają  władze państwowe oraz Polskiego Związku 

Działkowców  do zdecydowanych działań na rzecz bezpłatnego przyznania działkowcom prawa 

własności do działek i terenów ogólno- ogrodowych. 
 

Ustawa w tym zakresie powinna zostać podjęta  w trybie pilnym. 
 

Podpisy członków zarządu oraz przewodniczącego walnego zebrania . 
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