
  REGULAMIN KORZYSTANIA Z  SAMOCHODÓW  

      i  INNYCH  POJAZDÓW  MECHANICZNYCH  

      na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego  

          „CELULOZA” w Kostrzynie nad Odrą. 

 Regulamin przyjęty przez członków  na Walnym Zebraniu  
                 Sprawozdawczym  w dniu 16.04.2016 r. 
USTALENIA OGÓLNE. 
1. Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdy mechaniczne 

dowożące do działki materiały budowlane, nawozy, itp.  w okresie 
od 15 kwietnia do 15 października w każdą środę w godzinach od 
13.00 do 17.00. 

2. W okresie od 16 października do 14 kwietnia bramy  wjazdowe na 
teren ROD „Celuloza” będą zamknięte ze względu na opady 
atmosferyczne powodujące uwodnienie alejek ogrodowych. 

3.  Zabrania się bezwzględnie wjazdu w okresie zmniejszenia 
nośności alejek ogrodowych w celu uniknięcia ich dewastacji. 
 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.  
1.Zabrania się bez zgody Zarządu ROD „Celuloza” wjeżdżania na   
    teren ogrodu i poruszania się po nich pojazdami mechanicznymi  
    (samochody osobowe, ciężarowe, motocykle o pojemności powyżej  
    50 cm3). 
2. Wjazd na teren ogrodu w innym terminie w wyjątkowych  
    przypadkach może nastąpić za zgodą Gospodarza Ogrodu po  
    wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny wjazdu i wyjazdu. 
3.Dopuszczalna masa pojazdu poruszającego się po działkach nie  
      może być większa od 2,5 tony. 
4. Dopuszczalna prędkość pojazdu na terenie ogrodu wynosi  

5 km/godzinę.   
5. Zabrania się dokonywania wszelkich prac przy pojeździe, a w 

szczególności mycia i sprzątania. 
6. Na alejkach ogrodowych pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo. 
7. Parkowanie na alejkach ogrodowych jest zabronione, z wyjątkiem 

czasu potrzebnego na rozładunek. 



8. Wjazd pojazdu o masie całkowitej powyżej 2,5 ton może odbywać 
się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu i na zasadach każdorazowo 
określonych przez Zarząd. Wjazd pojazdu nie może zakłócać 
wypoczynku działkowcom i utrudniać im korzystanie terenu 
ogrodu. O zgodę na taki wjazd należy wystąpić do zarządu 
z tygodniowym wyprzedzeniem. 

9. Osoby niepełnosprawne ruchowo mają prawo wjazdu bez 
ograniczeń, ale również bez prawa parkowania. Osobą 
niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu niniejszego 
postanowienia  jest osoba, która na skutek stwierdzonej 
urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym 
poruszaniem się. Paragraf 135 ust. 4. 
a/ pojecie „osoby niepełnosprawnej ruchowo” odnosi się  
     wyłącznie do osób, których niepełnosprawność została  
     potwierdzona orzeczeniem wydanym na zasadach określonych  
     w  Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
    zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
b/ zgodę wydaje Zarząd, uwzględniając m.in. przedłożone przez  
     zainteresowanego dokumenty, warunki fizyczne  
     zainteresowanego, wpływ takiej zgody na prawa innych  
     działkowców i ich bezpieczeństwo, 
c/ osoby niepełnosprawne ruchowo maja prawo parkowania  
     pojazdów na terenie swojej działki, po wyposażeniu jej w  
     odpowiednie miejsce postojowe. Rysunek działki (lub szkic),  
     wraz z zaznaczonym miejscem postojowym  należy przedłożyć  
     Zarządowi do zatwierdzenia. 

10. Użytkownik działki korzystający z pojazdu mechanicznego lub 
usług transportowych jest odpowiedzialny materialnie za wszystkie 
szkody powstałe w wyniku korzystania z nich na terenie ogrodu. 

 
                                                                    ZARZĄD  ROD  „CELULOZA” 

 

 


