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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jaroszówka" w 
Nowodworacach , największego w Okręgu Podlaskim zwraca się z prośbą o 
wydanie sprawiedliwego orzeczenia, które nie pozbawi naszych działkowców 
praw korzystania z dobrodziejstw uprawiania działki w rodzinnym ogrodzie 
działkowym. Reprezentujemy ponad półtora tysięczną rzeszę działkowców, 
którzy na naszym ogrodzie spędzają każdą wolną chwilę, tu wychowują swoje 
dzieci i wnuki, tu spędzają urlopy, bo nie stać ich na wyjazd, wreszcie na działce 
produkują tanią i zdrową żywność dla siebie i swoich bliskich. 

Zarząd ROD „Jaroszówka" ustalając coroczne opłaty za użytkowanie 
działki ma na uwadze przede wszystkim możliwości finansowe swoich 
działkowców. Podniesienie opłat o jeden grosz jest dokładnie przekalkulowane i 
uwzględnia możliwości finansowe naszych użytkowników. Jesteśmy jedną 
wielką rodziną i wspólne dobro ma dla nas wielkie znaczenie. Nie jesteśmy 
Urzędem, który nie zna sytuacji finansowej poszczególnych rodzin działkowców 
i egzekwuje prawo jednakowo dla biednych oraz bardzo bogatych. Współpraca 
Zarządu ROD Jaroszówka" z Urzędem Miasta i Gminy w Wasilkowie układa się 
bardzo dobrze. Po co więc burzyć aktualne prawa działkowców i ogrodów , 
które funkcjonują od ponad 60 lat i nikt do tej pory ich nie kwestionował. 
Ogrody same zarządzane przez Polski Związek Działkowców działają 
prawidłowo i dobrze służą społeczności lokalnej i miastu. Gwarantem istnienia 
Naszych działek jest uchwalona w 2005 r. Ustawa o ROD. Inicjatywa I Prezesa 
Sądu Najwyższego dla nas zwykłych obywateli jest niezrozumiała i bardzo 
krzywdząca, bo chce zniszczyć ruch działkowy mający ponad 110-letnią tradycję 
oraz pozbawić ochrony prawnej do zajmowanych działek w naszym ogrodzie. 

Zwracamy się zatem w imieniu Naszej półtora tysięcznej rzeszy 
działkowców do Pana Przewodniczącego, Panów Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego aby pozostawili w spokoju Naszą Ustawę o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, Nasze Ogrody i Nasz Polski Związek Działkowców. 

Oczekujemy na sprawiedliwe orzeczenie. 
Zarząd ROD Jaroszówka" 

Białystok, 19 czerwca 2012 r. 


