
Uchwała Nr  13/2021 
Zarządu ROD „Janiska” w Niekaninie 

z dnia 30 stycznia 2021 roku 

w sprawie wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących nawozy, 
materiały budowlane oraz inne materiały 

Zarząd ROD „Janiska” w Niekaninie działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu wejścia 
oraz wjazdu wszelkiego rodzaju pojazdów samochodowych, na teren ogrodu 
zatwierdzonego Uchwałą 25/2020 Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego  
z dnia 19 września 2020 roku oraz § 69 Regulaminu ROD PZD , postanawia. 

§ 1 

1. Bez zgody Zarządu ROD Janiska dopuszcza się wjazd na teren ogrodu działkowego 
pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane oraz 
inne materiały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania działki danego 
użytkownika o maksymalnej łącznej masie pojazdu wraz z ładunkiem 
nieprzekraczającej 5 ton. 

2. Wjazd pojazdów powyżej masy określonej w ust. 1, możliwy jest po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zarządu ogrodu i pod nadzorem gospodarza ogrodu. 

3. W celu realizacji obowiązku wskazanego w ust. 2, zainteresowany w celu uzyskania 
zgody na wjazd, występuje na piśmie do Zarządu ogrodu, najpóźniej na dwa dni przed 
planowany wjazdem. 

4. Pojazdy, o których mowa w ust. 2 mogą poruszać się tylko i wyłącznie po alejach 
głównych. 

5. Po dokonaniu rozładunku lub załadunku pojazd powinien niezwłocznie opuścić teren 
ogrodu działkowego lub zostać zaparkowany w miejscu postojowy lub zatoczce 
znajdującej się na terenie działki działkowca. 

6. Za wszystkie wyrządzone szkody przez pojazdy, o których mowa wyżej, 
odpowiedzialność ponosi użytkownik działki, który usuwa je na własny koszt  
w terminie 7 dni od dnia powstania szkody. 

7. Nie wywiązanie się ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 6 jest równoważne  
z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej ze wszystkimi użytkownikami danej 
działki. 

§ 2 

W celu realizacji postanowienia z § 1 bramy wjazdowe na teren ogrodu będą otwarte  
w każdy wtorek oraz piątek począwszy od pierwszego wtorku lub piątku miesiąca 
kwiecień do ostatniego wtorku lub piątku miesiąca październik każdego roku 
kalendarzowego. 

§ 3 

Ustala się następujące godziny otwarcia bram wjazdowych: 
1. w miesiącach IV; IX; X   w godzinach od 700 do 1900 
2. w miesiącach  V; VI; VII; VIII  w godzinach od 700 do 2000 

§ 4 

Dopuszcza się wjazd pojazdów mechanicznych, o których mowa w § 1, w innych 
terminach i godzinach aniżeli określone w § 2 i 3, zgodnie z zasadami oraz wymogami 
określonymi w § 1. 

 

 

§ 5 



1. W okresie zimowym w czasie zalegania śniegu oraz roztopów albo długotrwałych lub 
intensywnych opadów atmosferycznych w ciągu całego roku, obowiązuje bezwzględny 
zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych na teren ogrodu.  

2. W okresie określonym w § 2 oraz godzinach określonych w § 3, w sytuacji 
długotrwałych lub intensywnych opadów atmosferycznych bramy  wjazdowe będą 
zamknięte. 

3. Po ustąpieniu przeszkód wymienionych w ust. 2 oraz upewnieniu się, że nie występuje 
zagrożenie zniszczenia alejek ogrodowych, bramy zostaną otwarte.  

4. W stanach nadzwyczajnych oraz zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii wjazd na 
teren ogrodu będzie uzależniony od przepisów wydanych w tych sprawach przez 
władze centralne, lokalne, sanitarne, PZD oraz ROD.  

5. W stanach określonych w ust. 4 Zarząd ROD w oparciu o przepisy obowiązujące w tych 
stanach, zobowiązany jest do przestrzegania prawa oraz ma prawo podjąć decyzje o 
zamknięciu bram wjazdowych, do czasu odwołania tych stanów. 

§ 6 

Zabrania się wjazdu na teren ROD osobowych pojazdów mechanicznych bez zgody 
Walnego Zebrania Członków. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

   SEKRETARZ ZARZĄDU                          PREZES ZARZĄDU  

 

 

       Jolanta FRONCZ                        Pieczęć                   Remigiusz MASINA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niekanin, dnia 30 stycznia 2021 r. 


