
ul. Rolna 
tel. 605 826 663 

Polski Związek Działkowców 
R.O.D. „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

66-300 Międzyrzecz 
NIP: 596-11-89-159 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 
Numer KRS: 0000293886 

Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 
L. dz. 61/2012 

Szanowna Pani 
Maria Gintowt-Jankowicz 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 

ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 

przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowna Pani Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Panią uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 
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Szanowny Pan 
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Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
""**. al. Jana Christiana Szucha 12a 

00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 

ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 

przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 

powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 



Polski Związek Działkowców 
R.O.D. „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

ul. Rolna 66-300 Międzyrzecz 
tel. 605 826 663 NIP: 596-11-89-159 
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Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 

Szanowna Pani 
Małgorzata Pyziak-Szafnicka 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 

ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 

przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowna Pani Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Panią uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

Aleksandra Bojarojć 

Antoni Szpytko 

Bożena Przywoź 

Henryk Korba 

Józefa Pawlęty ..... f. 

Krystyna Duda 

^ r z ą d ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu: 

Marcin Rzepa 

Robert Stadnik 

Romuald Sikorski ...J^cZ 

Tadeusz Górka 

Waldemar Sajda 
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Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 

Szanowna Pani 
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 

ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 

przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowna Pani Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Panią uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

Zaraąd ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu: 

Aleksandra Bojarojć O t e m 

Antoni Szpytko () 

Bożena Przywoźna- r rp>^ 

Henryk Korba 

Józefa Pawlęty .... 

Krystyna Duda .... 

Marcin Rzepa 

Robert Stadnik 

Romuald Sikorski.. 

Tadeusz Górka .. 

Waldemar Sajda .. . ^ s ^ f u ^ . . 
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Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 

Szanowny Pan 
Andrzej Rzepliński 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 

ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 

przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 

Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 

działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 

ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 

w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 

zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 

chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 

różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 

powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 

podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

Zarząd ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu; 

Aleksandra Bojarojć ......T. 

Antoni Szpytko 

Bożena Przywoźna 

Henryk Korba 

Józefa Pawlęty 

Krystyna Duda 

Marcin Rzepa 

Robert Stadnik 

Romuald Sikor: 

Tadeusz Górka . 

Waldemar Sajda ^ks . .. -/JxSJ} 
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Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 

Szanowny Pan 
Stanisław Biernat 
Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego RP 
al, Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 

ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 

przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

$arząd ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu: 

Aleksandra Bojarojć [ m o ń . . . . 

Antoni Szpytko 

Bożena Przywoźna 

Henryk Korba 

Marcin Rzepa 

Robert Stadnik . 

Romuald Sikorski 

Tadeusz Górka 

Józefa Pawlęty ( ^ A . J ^ . . . Waldemar Sajda ( ¿ L j A . U u . . . . f j l ę . ( J U 

Krystyna Duda ék. 



ul. Rolna 
tel. 605 826 663 

Polski Związek Działkowców 
R.O.D. „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

66-300 Międzyrzecz 
NIP: 596-11-89-159 

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 
Numer KRS: 0000293886 

Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 
L. dz. 61/2012 

Szanowny Pan 
Zbigniew Cieślak 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 
ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 
przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

, W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 
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Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 

Szanowny Pan 
Wojciech Hermeliński 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 
ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 
przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

Zaniqd ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu: 

)o/ Aleksandra Bojarojć . 

Antoni Szpytko 

Bożena Przy woźna ...,..' 

Henryk Korba 

Józefa Pawlęty / . . , 

Krystyna Duda 

Marcin Rzepa 

Robert Stadnik 

Romuald Sikorski 

Tadeusz Górka . 

Waldemar Sajda 



ul. Rolna 
tel. 605 826 663 

Polski Związek Działkowców 
R.O.D. „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

66-300 Międzyrzecz 
NIP: 596-11-89-159 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 
Numer KRS: 0000293886 

Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 
L. dz. 61/2012 

Szanowny Pan 
Adam Jamróz 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 

ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 

przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 
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Szanowni Pańs two 
Sędziowie Trybuna łu Kons t y tucy jnego RP 
al Jana Christiana Szucha 12a 
00-916 Warszawa 

APEL 

członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

Szanowni Państwo Sędziowie, 

my członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej apelujemy do Państwa, żeby nie 
dokonywać żadnych zmian w obowiązującej ustawie o ROD. Przepisy w niej zawarte 
regulują sprawy związane z ogrodnictwem działkowym w sposób uczciwy i prawomyślny 
dla wszystkich, którzy problemami tymi są zainteresowani, zarówno nas działkowców jak 
i przedstawicieli władz RP. Uważamy, że jakiekolwiek zmiany mogą doprowadzić do zaniku 
ogrodnictwa działkowego w Polsce Spowodowałoby to dalszą pauperyzację i tak 
niezamożnych działkowców, których w naszym kraju jest ponad milion. Uważamy, 
że istnienie rodzinnych ogrodów działkowych powinno być zachowane w interesie 
społeczeństwa i władz RP. Sądzimy także, że problemy ważne społecznie, powinny mieć 
priorytet przed partykularnymi interesami niewielkich grup. a prawo przede wszystkim 
chronić powinno tych, dla których taka ochrona jest niezbędna. 

Dlatego mając powyższe na uwadze, apelujemy o zachowanie ustawy o ROD 
w niezmienionych zapisach. 

do członków Trybunału Konstytucyjnego RP 
w sprawie zachowania przepisów ustawy o ROD z dn. 08.07,2005r. 

w dotychczasowym ich zapisie. 

Z wyrazami szacunku 
za Komisję Rewizyjną 

ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu: 
za Komisję Rozjemczą 

ROD „Wiśniowy' w Międzyrzeczu: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 



ul. Rolna 
tel. 605 826 663 

Polski Związek Działkowców 
R.O.D. „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

66-300 Międzyrzecz 
NIP: 596-11-89-159 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 
Numer KRS: 0000293886 

Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 
L. dz. 61/2012 

Szanowna Pani 
Teresa Liszcz 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 
ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn, 08.07.2G05r. 
przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowna Pani Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Panią uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

Zarząd ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu: 



Polski Związek Działkowców 
R.O.D. „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

ul. Rolna 66-300 Międzyrzecz 
NIP: 596-11-89-159 tel. 605 826 663 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 
Numer KRS: 0000293886 

L. dz. 61/2012 
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Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 

Szanowny Pan 
Marek Kotlinowski 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 
ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 
przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

„ _ Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

Zarząd ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu: 

Aleksandra Bojarojć . 

Antoni Szpytko 

Bożena Przywoźna ... 

Henryk Korba ... 

Józefa Pawlęty 

Krystyna Duda 

Marcin Rzepa 

Robert Stadnik 

Romuald Sikorski 

t \ 
Tadeusz Górka 

Waldemar Sajda 



ul. Rolna 
tel. 605 826 663 

Polski Związek Działkowców 
R.O.D. „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

66-300 Międzyrzecz 
NIP: 596-11-89-159 

Sąd Rejonowy dla rn st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 
Numer KRS; 0000293886 

Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 
L. dz. 61/2012 
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Szanowny Pan 
Stanisław Rymar 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 
ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 
przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym-. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 



Polski Związek Działkowców 
R.O.D. „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

ul. Rolna 66-300 Międzyrzecz 
tel. 605 826 663 NIP: 596-11-89-159 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 
Numer KRS: 0000293886 

L. dz. 61/2012 
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Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 

Szanowny Pan 
Piotr Tuleja 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 
ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r, 
przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

Zarząd ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu: 

Aleksandra Bojarojć 

Antoni Szpytko 

Bożena Przywoźna 

Henryk Korba 

Józefa Pawlęty 

Krystyna Duda ... 

Marcin Rzepa 

Robert Stadnik 

Romuald Sikorś 

Tadeusz Górka 

Waldemar Sajda S i f f i ) ^ . . . ¿ J i y j s ^ ^ r 



Polski Związek Działkowców 
R.O.D. „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

ul. Rolna 66-300 Międzyrzecz 
tel. 605 826 663 NIP: 596-11-89-159 

Sąd Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 
Numer KRS: 0000293886 

L. dz. 61/2012 
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Międzyrzecz, dnia 6 czerwca 2012 roku. 

Szanowny Pan 
Andrzej Wróbel 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

STANOWISKO ZARZĄDU 
ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu 

w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r. 
przez I Prezesa SN o niezgodności części lub całości ustawy z Konstytucją RP. 

Szanowny Panie Sędzio, 

opinia I Prezesa SN o niekonstytucyjności ustawy o ROD jest całkowicie nieuprawniona. 
Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, iż przez ponad stuletni okres istnienia ogrodów 
działkowych i zmiany jakie w tym okresie zachodziły (ustrojowe, społeczne, kulturowe), 
ustawa ta jest najlepszą wypadkową przepisów prawnych regulujących ruch ogrodniczy 
w Polsce. Uważamy, że prawa nabyte przez działkowców są niepodważalne i powinny być 
zachowane w kształcie i zapisie obecnie obowiązującym. Wszak przepisy te w pełni 
chronią wielomilionową grupę społeczną, ludzi w większości ubogich, przed zakusami 
różnych hochsztaplerów, wyciągających ręce w stronę ogrodów po łatwy i bogaty łup. 

Dlatego uważamy, że wszelkie zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o ROD 
powinny być w całości odrzucone. 

W nadziei, że nasze stanowisko zostanie przez Pana uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

Zarząd ROD „Wiśniowy" w Międzyrzeczu: 

Aleksandra Bojarojć 

Antoni Szpytko 

Bożena Przywoźna 

Henryk Korba . 

Józefa Pawlęty .... 

Krystyna Duda 

Marcin Rzepa 

Robert Stadnik 

Romuald Sikorski. 

Tadeusz Górka 

Waldemar Sajda ... 


