
REGULAMIN WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

WJAZD POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN 

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO  „POGODNY” 
 

PODSTAWA PRAWNA. 

1. Regulamin ROD § 68 ust.6 – 8, §69, § 70.  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 

220 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.)  

3. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 17.10.2018 r. poz. 1990  

z późn. zm.) 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Zabrania się wjazdu na teren ROD osobowych pojazdów mechanicznych, pojazdów 

dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. poza wyznaczonymi godzinami 

wjazdu lub bez zgody Zarządu.  

2. Na teren ROD bez ograniczeń mogą wjeżdżać pojazdy: 

a/ pogotowia ratunkowego, 

b/ straży pożarnej, 

c/ policji, 

d/ straży miejskiej, 

e/ osób niepełnosprawnych ruchowo posiadających orzeczenie oznaczone symbolem 05-R 

wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

3. Na terenie ROD w niedzielę i święta obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu pojazdów 

mechanicznych poza pojazdami wymienionymi w ust. 2. 

4.  Na całym obszarze ogrodu obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym. 

5. Przy wjazdach na teren ogrodu zostały ustawione znaki drogowe D-40 ”STREFA 

ZAMIESZKANIA” oraz D-41 „KONIEC STREFY ZAMIESZKANIA” i obowiązuje on  na 

całym obszarze ogrodu. 

6. W „strefie zamieszkania” obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego tj. pierwszeństwo 

pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie dozwolone tylko  

w miejscach wyznaczonych (za pomocą znaków poziomych lub pionowych). 

7. Pozostawienie pojazdu w innym miejscu niż wyznaczonym do postoju stanowi wykroczenie 

określone w art. 97 lub 90 Kodeksu wykroczeń w związku z naruszeniem art. 49 ust. 2 pkt 4 

ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

8. Zabrania się na terenie ROD mycia oraz naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych. 

9. Za powstałe zniszczenia na alejce lub na innej działce przez pojazd, odpowiedzialna jest osoba 

korzystająca z wjazdu, która ponosi konsekwencje finansowe za powstałe szkody, Dokonuje 

naprawy we własnym zakresie w ciągu 7 dni od ich powstania. 

10. W przypadku uchylania się od usunięcia szkód w ciągu 7 dni Zarząd ROD powołuje komisję 

do ich oszacowania i zleca naprawę. Kosztami obciąża użytkownika działki do którego 

nastąpił wjazd pojazdu. 

11. W przypadku zaistnienia sytuacji z udziałem służb ratunkowych, posiadacze zezwoleń na 

wjazd /posiadający klucz do bramy/ bezwzględnie zobowiązani są do otwarcia bramy 

wjazdowej i umożliwienie wjazdu na teren ogrodu służbom interwencyjnym lub ratunkowym. 

 

 

 



§ 2 ZASADY WJAZDU NA TEREN OGRODU  

Zarząd ROD dopuszcza wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do 

działki nawozy, materiały budowlane itp. na następujących zasadach: 

1. Od 1 kwietnia do 30 września w każdy czwartek w godzinach 08.00-20.00 

2. Od 1 października do 30 listopada  oraz od 1 marca do 1 kwietnia w każdy czwartek  

w godzinach 08.00-16.00 

3. W okresie zimowym od 1 grudnia do 28 lutego oraz roztopów albo długotrwałych lub 

intensywnych opadów atmosferycznych obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów na 

teren ROD. Zakaz ten nie dotyczy pojazdów wymienionych w § 1 ust.2 pkt a-e Regulaminu. 

4. W przypadku, gdy czwartek jest dniem świątecznym zastosowanie ma § 1 ust.4 Regulaminu, 

tj zakaz wjazdu. 

5. W pozostałe dni, oprócz niedziel i świąt, wjazd jest możliwy dla transportów towarów 

masowych po wcześniejszym uzgodnieniu (przynajmniej trzydniowym) z Zarządem ROD i 

otrzymaniem odpowiedniego zezwolenia. 

6. Ustala się następujące rodzaje zezwoleń: 

a/ zezwolenie imienne  wydawane przez zarząd  zgodnie z § 70 regulaminem ROD. Kolor 

zezwolenia niebieski. 

b/ zezwolenie czasowe imienne wydawane przez zarząd na uzasadniony wniosek działkowca / 

np. na okres remontu altany/. Kolor zezwolenia czerwony. 

c/ zezwolenie służbowe wydawane przez zarząd dla osób wykonujących prace na rzecz 

ogrodu. Kolor zezwolenia żółty. 

7.  Dowodem upoważniającym na wjazd, na teren ogrodu są „Zezwolenia” wydawane w biurze 

ogrodu, które podczas wjazdu należy umieścić za przednią szybą. 

8. Osoba otrzymująca zezwolenie na wjazd zobowiązana będzie do podpisania „oświadczenia”, 

że nie będzie udostępniała klucza do bramy wjazdowej osobom nieupoważnionym, 

znajomym, sąsiadom. W przypadku stwierdzenia, że osoba posiadająca zezwolenie na wjazd 

udostępniła klucz osobie nieupoważnionej, traci swoje uprawnienia na wjazd oraz poniesie 

koszty wymiany kłódki i kluczy do bramy. 

9. Po dokonaniu rozładunku lub załadunku pojazd powinien niezwłocznie opuścić teren ROD. 

10. Każdorazowo po wjeździe lub wyjeździe należy zamknąć bramę. 

11. Wjazd pojazdów takich jak koparki lub inny sprzęt specjalistyczny możliwy jest wyłącznie po 

uzyskaniu zgody Zarządu ROD i może poruszać się po terenie ogrodu pod nadzorem 

działkowca występującego o zgodę na taki wjazd. 

§ 3 ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ 
1. Zezwolenia będą wydawane w biurze zarządu. 

2. Zezwolenia imienne otrzymują osoby niepełnosprawne ruchowo posiadająca stwierdzoną 

urzędowo niepełnosprawność oznaczoną symbolem 05-R. 

3. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności przynosi dokument stwierdzający jej 

niepełnosprawność do biura zarządu i na tej podstawie otrzymuje zezwolenia na wjazd wraz  

z kluczem do bramy. 

4. Osoby niepełnosprawne ruchowo będące kierowcami pojazdu mechanicznego otrzymują 

zezwolenie imienne na wjazd z możliwością parkowania zgodnie z regulaminem ROD §70 

pkt. 2. 

5. Osoby niepełnosprawne ruchowo nie będące kierowcami pojazdu mechanicznego otrzymują 

zezwolenie imienne na wjazd bez możliwością parkowania. 

6. Pojazd dowożący osobę niepełnosprawną na działkę, powinien natychmiast opuścić teren 

ROD. 

7. Wydawanie zezwoleń czasowo imiennych odbywa się na uzasadniony wniosek działkowca.  

8. Wydanie zezwolenia czasowo imiennego możliwe jest na określony czas nie dłuższy niż  

2 tygodnie. 

9. Działkowiec minimum trzy dni przed planowanym transportem składa wniosek o zezwolenie 

czasowo imienne określając cel wjazdu na teren ogrodu. 



10. Zarząd wydając zezwolenie, wypożycza klucz do bramy z zastrzeżeniem o niekopiowaniu  

i nieprzekazywaniu go osobom trzecim. 

11. W przypadku stwierdzenia, że osoba posiadająca zezwolenie na wjazd udostępniła klucz 

osobie nieupoważnionej, traci swoje uprawnienia na wjazd oraz poniesie koszty wymiany 

kłódki i kluczy do bramy. 

12. Zezwolenia służbowe wydaje zarząd osobom/firmom realizującym usługi na rzecz ROD 

Pogodny.  

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zarząd ROD zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w § 2 ust.1-3 

regulaminu, ze względu na warunki atmosferyczne lub stan techniczny alej ogrodowych. 

Każda zmiana podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej ogrodu. 

2. W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do zasad zawartych w REGULAMINIE 

WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN ROD im. Pogodny, Zarząd ROD 

podejmować będzie środki dyscyplinarne przewidziane przez Regulamin ROD, Statut PZD 

oraz Ustawę o ROD. 

3. W przypadku postępowania niezgodnego z niniejszym regulaminem w sprawie zasad wjazdu 

na teren Ogrodu, Zarząd ROD może wezwać Straż Miejską. Pojazd może zostać odholowany 

z terenu ROD na koszt właściciela. 

4. Wzór wniosku o zezwolenie czasowo imienne znajduje się  

w załączniku nr 1 do regulaminu 

5. Wzory zezwoleń przedstawiono w załączniku nr 2 do regulaminu 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

ZGODĘ NA WJAZD POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY 

BUDOWLANE DZIAŁKA nr………………….. 

 
1. NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WJAZD LUB NAZWA 

FIRMY REALIZUJĄCA DOWÓZ MATERIAŁÓW 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

2. TERMIN WJAZDU OD ………………… DO………………………….. 

 

3. OŚWIADCZAM, ZE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O: 

- nieprzekazywania otrzymanego klucza osobom trzecim; 

- zamykaniu każdorazowo bramy podczas wjazdu i wyjazdu; 

- niekopiowaniu otrzymanego klucza; 

- niezastawianiu dróg wjazdowych pojazdem /po wyładowaniu towaru pojazd ma natychmiast 

opuścić teren ogrodu/; 

 

4. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA POWYŻSZYCH ZASAD ZGODA NA 

WJAZD ZOSTANIE COFNIĘTA. 

5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA KOPIOWANIA KLUCZA LUB PRZEKAZYWANIA GO 

OSOBOM TRZECIM. WYMIANĄ ZABEZPIECZENIA BĘDZIE OBCIĄŻONA OSOBA 

WYSTĘPUJACA O ZGODĘ NA WJAZD. 

 

 
  

………………………………………………………… 

                                /czytelny podpis/ 


