Wypowiedzenie umowy dzierzawy działkowej przez Zarząd ROD (jako organu stowarzyszenia ogrodowego PZD)
Działkowiec - Korzysta z działki lub altany w sposób

Pisemne upomnienie do zaprzestania
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Działkowiec – Jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych

dzierżawy działkowej wraz z

lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz
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Uwaga! W każdym przypadku należy odpowiednio przygotować
dokumentację i argumentację wypowiedzenia. Pomimo, że w przypadku
trzeciej przesłanki (oddanie działki osobie trzeciej) ustawa nie wymaga
pisemnego upomnienia – dobrym zwyczajem byłoby takie upomnienie
wystosować (choćby z zasady ostrożności).
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