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Posłowie Platformy Obywatelskiej opracowali projekt ustawy o ogrodach działkowych, który 
zakłada likwidację Polskiego Związku Działkowców. W projekcie tym działkowcy mają dzierżawić 
działki na gruntach gminnych lub skarbu państwa, z nakazami, restrykcjami i podatkami. Nie 
godzimy się na to, aby decydowano o nas bez naszego udziału, tworząc prawo skazujące ogrody 
działkowe na zagładę. W demokratycznym państwie, gdzie dobro obywateli powinno być 
nadrzędnym celem, nie może być miejsca na arogancję władzy wobec społeczeństwa działkowców. 

Przybliżamy Panu Przewodniczącemu PO sytuację wałbrzyskich działkowców, a z pewnością 
większości działkowców w Polsce, ponieważ Pan Przewodniczący, być może nie zna tej sytuacji 
lub znają szczątkowo. 

Wałbrzych jest miastem ludzi niezamożnych i zubożałych. Od wielu lat utrzymuje się wysoki 
stopień bezrobocia Nasze pensje i emerytury są niższe niż w innych miastach. Wiele rodzin uprawia 
warzywa i owoce na działkach, co pomaga im przeżyć ciężki okres w ich życiu, stanowiąc 
niejednokrotnie podstawę zdrowej żywności. Wprowadzenie opodatkowań, spowoduje w dużej 
mierze porzucanie działek, bo wielu z nas nie będzie stać na opłaty związane z ich użytkowaniem. 
Część naszych działkowców to również byli górnicy, którzy utracili swoje zdrowie pracując w 
kopalniach i mają w znacznym stopniu zaawansowane różnego rodzaju choroby (pylica, krzemica 
płuc). W czasie dni wolnych, nasze dzieci i wnuki spędzają wolny czas razem z rodzicami 
dziadkami i znajomymi na działkach, ucząc się uprawy roślin, porządku, poszanowania zieleni i 
szacunku dla środowiska, ponieważ nie wszystkich stać na wyjazd z miasta w okresie wakacji. 
Działki to jedyna odskocznia od codzienności życia, miejsce dla wewnętrznego wyciszenia i 
zaczerpnięcia czystego powietrza. Ogrody działkowe są płucami naszego miasta i całego naszego 
kraju. 

Mamy nadzieję odwołując się do sumienia Pana Przewodniczącego PO, że nie zostaną nam 
odebrane ogrody działkowe poprzez niekorzystne zmiany dla działkowców w przygotowanym 
projekcie ustawy Platformy Obywatelskiej. Ogrody działkowe to nasze zdrowie, zdrowa żywność, 
rekreacja, wakacje i wypoczynek. To nasze życie. 
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