
 

REGULAMIN WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH  

NA TEREN ROD „Bielany Wzgórze” 

Na podstawie Regulaminu ROD § 68 ust.6 – 8, §69, § 70; Ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” z późniejszymi zmianami art. 8 ust. 3a 

pkt.1 oraz ust. 4 pkt. 1; Uregulowania Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych – Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych cz. I, cz. II, cz. III pkt. 1: 

Zarząd ROD „Bielany Wzgórze” wprowadza następujące zasady wjazdu na teren ROD 

„Bielany Wzgórze”. 

1. Wjazd na teren ROD „Bielany Wzgórze” pojazdami mechanicznymi możliwy 

tylko dla użytkowników działek. Osoby odwiedzające mają obowiązek 

pozostawienia pojazdu na parkingu przed bramą wjazdową. 

2. Maksymalna prędkość poruszania się na drogach wewnętrznych ROD wynosi  

5 km/h. 

3. Na każdym działkowcu spoczywa obowiązek zamykania i otwierania bramy 

wjazdowej po wjeździe na teren ogrodu lub jego opuszczeniu.  

4. Na teren ROD bez ograniczeń mogą wjeżdżać pojazdy:  

a. pogotowia ratunkowego,  

b. straży pożarnej,  

c. policji,  

d. straży miejskiej,  

e. służb komunalnych,  

f. osób niepełnosprawnych ruchowo posiadających orzeczenie wydane 

przez właściwy dla miejsca zamieszkania Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności. 

5. Na alejkach ogrodowych bezwzględne pierwszeństwo mają piesi. 

6. Wjazd na teren ogrodu możliwy jest od 1 marca do 31 października, 

z możliwością zmiany terminu zakazu lub możliwości wjazdu  

na teren ROD podjętą uchwałą zarządu ROD. Informacja o terminach zakazu 

wjazdu na teren ROD jest podana do ogólnej wiadomości poprzez wywieszenie 

informacji na tablicach ogłoszeń ogrodu. 

7. Zabrania się na terenie ROD, oraz na parkingu przed bramami mycia oraz 

naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych. 

8. W okresie zimowym, roztopów albo długotrwałych opadów obowiązuje 

bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów na teren ROD 



9.  Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do 

działek nawozy, materiały budowlane, itp. na następujących zasadach:   

a. dla transportów towarów masowych o wadze powyżej 3,5 tony  

po wcześniejszym uzgodnieniu (z wyprzedzeniem co najmniej 

jednodniowym) z Zarządem ROD 

b. usługa odbywa się pod nadzorem działkowca, dla którego wykonywana;  

c. samochód wpuszczony na teren ROD nie może pozostawać na nim dłużej, 

niż wynika to z potrzeby wyładunku i/lub załadunku 

10.  Wjazd pojazdów takich jak np. koparki lub inny sprzęt specjalistyczny możliwy 

jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu ROD 

11.  Wprowadza się zakaz wjazdu na teren ROD pojazdów jednośladowych, takich 

jak: motocykle, skutery, motorowery. 

12. Użytkownik działki korzystający z samochodu, innego pojazdu mechanicznego 

lub usług transportowych wykonywanych na jego zlecenie jest odpowiedzialny 

za wszelkie szkody powstałe na skutek korzystania z nich na terenie ogrodu i ma 

obowiązek naprawy oraz usunięcia w terminie 7 dni od ich powstania  

(m.in. np. koleiny/uszkodzenie płotu itp.). 

13. Zarząd ROD  im. „Bielany Wzgórze” nie bierze odpowiedzialności za szkody 

związane z samochodami parkującymi na terenie Ogrodu (kradzież samochodu, 

jego części, uszkodzenia, itp.).  

14. Zarząd ROD im. „Bielany Wzgórze” nie ponosi odpowiedzialności  

za uszkodzenia pojazdów wjeżdżających na teren ogrodu wynikających  

z braku umiejętności manewrowania pojazdem przez osoby nimi kierujące.  

Osoba wjeżdżająca na teren ogrodu czyni to na własne ryzyko 

i odpowiedzialność. 

15.  W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do zasad zawartych 

w REGULAMINIE WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN ROD 

„Bielany Wzgórze” Zarząd podejmować będzie środki dyscyplinarne 

przewidziane przez REGULAMIN ROD , STATUT PZD oraz USTAWĘ o PZD.   

16. Tracą moc wszystkie inne przepisy wydane wcześniej w powyższej sprawie.  

17. Regulamin obowiązuje od 18-09-2020 roku.  


