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'Szrnowny Pan

',Marcin Oclepa
.

Krndydat na Prezydenta Marta
OPoh

Okggowy Zarzqd Opolski Polskicgo Zwi€ku Dzialko*c6w w Opolu
pragrrie tq drogq odniefd siq do Pana wypowiedzi na stonie internetowej
www.24opole.pl.
Wiadomo nam, 2e czas kunpanii wyborczej to czas zdumierl. Kandydaci
obiecnj4 mamiq deklarujq. Malo sig tos?azq o zachowanie uqiaru i realizmu,
Przypomina to godowc zaloty ptak6w pokazujqcych swoje przepigkne mo2liwodci.

stronie intemetowej zebrane zostaly i Iekko wykpione te obiehice .
Nas zainteresowal skromny na poz6r w przyrzenz-eriach Marcin Ociepa (Razcm dla
Opola), kt6ry ponoi nie szatuje obietnicami, Oto, jako jedyny, poddal pomysl
aligkszenia wptyw6w do budZetu miasta. ,Zadeklarowal bowiem, 2e poszuka
sposobu, aby podatki z ogr6dk6w dzialkowych tafily do kasy miasta, a nie do

Na

Z.an4du Polskicgo Zwi4.zku Dzialkowcdiv w Warszawie".

Informujemy Pan4 2e ustawa

o

rodzinnych ogrodach dzialkowych

z

dnia

13 grudnia 2013 r. zagwarantowala kazdemu dzialkowcowi:

-

zachowaniaprawa do dzialkil
zachowania zwolnienia z c4mszu dziedawczego;
zachowania wlasno$C majqtku na dzialcc;
zachowenie nolnlenh z podrtlgiw;
zachowania charakteru i funkcji ogrod6w &ialkowych;
pclnqswobodq zrzeszania;
odszkodowanie i dzialkq zamionn4prqy likwidacji ogrodu.

Ta zapowiodi

-

deklaracja nie stanowi dobrej przeslanki dla kandydata na

Prezydenta Miasta Opola.
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Popelnil Pan bowiem w tym stwicrdzcniu kilka blqd6w. Policzmy je:

l.

Dzialkowcy nie plaq podatkq wiqc nie ma co szukaC sposobu.
Zwolnieni s4 z nicgo mocq ustawy prryjqtej przez Sejm III Rzcczpospolitej
w dniu l3 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowyctt' art. 54' 55,
2. OplaE jakie ponosi &ia&owiec, wnoszone sq ,Jra pokrycie koszt6w
fiuikcjonowania Rodzinuogo Ogrodu Dzialkowego w czg6ciach p'rz;;padajqcych
na jcgo dzialkq" (art. 33 pkt. I tcjzc ustawy). Oplaty tc zasilaj4 kasg zarzq$u
ogrodu dzialkowago i przeanapzone sA na inwestyoje, remonty i konscnracjq
infrastuktury ogrodowej, oplaty,za cnergig, ubezpieczcnia, utrzrymaoie
porzqplnr i czysto$ci oraiz na zarzqdzanie ogrodem,
3. Ogr6dki &ialkowc z reguty stanow,Q pomoc socjalnq ludziom biedniejszyrn,
kt6rzy nio majq wlasnych dom6wti prrydomowcgo ogrodu a majq tylko
mieszkanie w bloku - dla kt6rych dzialka ogrodowa stanowi sens ich tycia
oraz mlejsce wlpoczynku i rekeacji, Kazdaproba obci42enia ich dodatkowymi
fwladczeniami nio stanowi dobrze o una2liwoici kandydata na Prezydenta
MiastaOpola.

-

W ocenie dzialkowc6w ka2dy kandydat, kt6ry nie licry sig z legalnym
prawem Rzcczpospolitej nie jest powaznym kandydatem. Mo2na przyj4C tp
publiczoq wlpowied2 o braku ,znajomofci prawa kiedy jest si€
niedoinformowanym, to wtcdy nie powinien w toj sprawic zabierad glosu.

Opolecy dzialkowcy nie wr624 dobrze takiemu kandydatowi sukccsu w
samotzqdowej karnpanii wyborczej
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