Załącznik Nr 1 do uchwały nr …………
z dnia ……………………………

Wyciąg z Regulaminu ROD z dnia 1.X.2015 r.
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
- wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody
walnego zebrania ROD
(§ 68 pkt 6 Regulaminu ROD)
- parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami
postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego
zebrania ROD, (§ 68 pkt 7 Regulaminu ROD)
- mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych wszelkich pojazdów mechanicznych (§ 68 pkt 8 Regulaminu ROD)

-Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do
działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez
zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu,
maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.
(§ 69 Regulaminu ROD)
-Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem
mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd
dowożący tę osobę do działki. ( § 70 pkt 1 Regulaminu ROD )
- Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu
na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np.
zatoczkę) ( § 70 pkt 2 Regulaminu ROD )
-Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym
ruchowo możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do
działki( § 70 pkt 3 Regulaminu ROD )
- Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu niniejszego postanowienia
jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności
ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.
( § 70 pkt 4 Regulaminu ROD )

Na podstawie § 69 Regulaminu ROD Zarząd ROD im. 500 lecia Mikołaja
Kopernika wprowadza następujące zasady :
- w okresach intensywnych prac związanych z nawożeniem ,siewami, zbiorem
plonów bramy wjazdowe na teren działek nie będą zamykane na kłódkę tj.
wiosną od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz jesienią od 15 września do 15
października. Ma to umożliwić działkowcom dowożenie nawozów, narzędzi ,
materiałów, wywożenie plonów itp. Prędkość jazdy na terenie ogrodu
ogranicza się do 10 km/h. W tym czasie zabrania się parkowania na terenie
działek.
- w okresach poza wyżej wymienionymi działkowiec, który prowadzi
inwestycję, budowę, rozbudowę infrastruktury działki po poinformowaniu
zarządu o prowadzonej inwestycji i remontach może wwozić materiały
budowlane i wywozić gruz i odpady budowlane. Klucz od bramy wjazdowej
na okres prowadzonej budowy może za pokwitowaniem pobrać od
Gospodarza Ogrodu. Pojazdy dowożące materiały powinny poruszać się z
prędkością do 10 km/h. Obowiązuje też zakaz parkowania na alejkach i
drogach dojazdowych.
- w okresie zimowym oraz roztopów albo długotrwałych opadów obowiązuje
bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów na teren Ogrodu. . W tym czasie będą
wymienione kłódki, do których klucze będą w dyspozycji Gospodarza ROD.
Nowa ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach
działkowych, nowy Statut PZD , nowy Regulamin ROD oraz nowy Regulamin
Komisji Rewizyjnej obliguje Zarządy do działań, które mają doprowadzić
infrastrukturę Ogrodu do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego,
ekologicznego oraz wizerunkowego.
Zarząd ROD przypominając postanowienia Regulaminu ROD oraz
wprowadzając zasady wjazdu, poruszania się i parkowania pojazdów
mechanicznych na terenie naszego ogrodu jest przeświadczony, że działkowcy
zastosują się do w/w zasad. Natomiast jeżeli będą powtarzały się przypadki
łamania postanowień Regulaminu ROD i nie stosowania się do ustalonych
zasad będą nakładane kary w tym także ustawowe jak: wypowiedzenie
umowy dzierżawy działkowej za uporczywe wykraczanie przeciwko
porządkowi ogrodowemu.

