
       NUMER DZIAŁKI………………………………………… 

 

Zasady poruszania się pojazdów mechanicznych na terenie ROD im. J. Mazurka w Poznaniu 

§1 

Wjazd i poruszanie się pojazdów mechanicznych na terenie ROD im  J. Mazurka w Poznaniu odbywa 

się na zasadach obowiązującego Prawa  Kodeksu Drogowego. 

1. Prawo do wjazdu na teren ROD im. J. Mazurka ma tylko i wyłącznie działkowiec                    

ROD im. J. Mazurka przestrzegający Zasad Poruszania się po terenie ROD w tym zasad 

współżycia społecznego oraz niefinansowych z tytułu  niewykonania opłat na rzecz ogrodu 

zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania w tym również „PRAC SPOŁECZNYCH” i posiadający 

ważną uprawniającą do wjazdu kartę wjazdową (kartę zbliżeniową). 

2. Karta wjazdowa jest własnością Zarządu ROD im. J. Mazurka i jest użyczana działkowcowi do 

korzystania  nieodpłatnie.  

3. Zabrania się jakichkolwiek prób kopiowania i klonowania  kart wjazdowych oraz użyczania 

kart wjazdowych osobom trzecim i innym działkowcom.  Przyłapanie na korzystaniu z karty 

kopiowanej lub klonowanej spowoduje wprowadzenie zakazu wjazdu na teren ROD im. J. 

Mazurka wobec działkowca , który posługuje się ową kartą. 

4. Zagubienie lub zniszczenie karty wjazdowej wiąże się z konsekwencjami finansowymi w 

kwocie 50,00 zł(pięćdziesiąt złotych). Zagubienie lub zniszczenie karty powinno być 

niezwłocznie zgłoszone do Zarządu ROD im. J. Mazurka w celu zablokowania karty 

wjazdowej. 

5. Działkowiec może na własna prośbę za wniesieniem odpowiedniej opłaty  

 posiadać nośnik elektroniczny w formie pilota. 

6. Pojazdy mechaniczne poruszają się najkrótsza drogą z bezpieczną prędkością od wjazdu przy 

Drodze Dębińskiej głównym gankiem do działki właściciela pojazdu . Wyjazd z ogrodu 

odbywa się na tych samych zasadach co wjazd. 

7.  Wjazd Maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych powinien być zgłoszony do 

gospodarza ogrodu lub do zarządu ogrodu, który wyznaczy trasę dojazdu do działki w celu 

uniknięcia szkód i nieporozumień między działkowcami. 

8. Bezwzględne  pierwszeństwo  na ganku głównym i gankach bocznych ma pieszy z 

wyłączeniem pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Prawem Kodeksu Drogowego 

(pogotowie ratunkowe, policja , straż pożarna). 

9. Pojazd mechaniczny , który wjechał na teren ogrodu nie może być uciążliwy dla innych 

działkowców, a tym samym nie może być używany jako jednostka wycieczkowa dla 

obejrzenia całości ogrodu, jako jednostka transportowa do wywozu odpadów na wyznaczone 

składowisko. 

10. Na całym terenie ROD im. J. Mazurka z wyłączeniem wyznaczonych miejsc postojowych  oraz 

terenów indywidualnie przygotowanych przez działkowców (za zgodą Zarządu) i miejsc 

postojowych na poszczególnych działkach obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania 

pojazdów mechanicznych. Pojazd zaparkowany lub blokujący drogi przejazdowe, ganek 

główny, ganki boczne może być odholowany na koszt kierowcy, a właścicielowi działki 

zostanie ograniczone prawo wjazdu na teren ROD im. J. Mazurka. 

11. W terminie od 1 listopada do 31 marca każdego roku obowiązuje bezwzględny zakaz 

wjazdu pojazdów mechanicznych w ganki boczne. 



12. Za łamanie powyższych zasad Zarząd R.O.D. im. J. Mazurka w Poznaniu może ograniczyć 

wjazd na teren ogrodu tj. ograniczona ilość wjazdów w ciągu dnia  lub tygodnia do blokady 

całkowitego wjazdu włącznie. 

13. Brak uzupełnionej dokumentacji związanej z poruszaniem się pojazdów mechanicznych po 

terenie R.O.D im. J. Mazurka (karta ewidencji pojazdu, zasady poruszania się po terenie 

ROD ) wiąże się automatycznie z  zablokowaniem karty wjazdu lub pilota. 

14. Działkowiec, który przenosi prawa do naniesień jest zobowiązany do poinformowania 

nowego właściciela o konieczności podpisania zasad poruszania się pojazdów 

mechanicznych po terenie ROD. 

 

§2 

Tereny ROD im. J. Mazurka jako tereny rekreacyjne nie są przystosowane do poruszania się po nich 

pojazdów mechanicznych. Działkowiec , który porusza się pojazdem mechanicznym na terenie ROD 

im. J. Mazurka czyni to na własną odpowiedzialność , a tym samym odpowiedzialny jest za 

poczynione szkody materialne i niematerialne na majątku wspólnym ROD im. J. Mazurka i 

indywidualnym każdego działkowca. 

1. Działkowiec , który nieumyślnie uczynił szkodę zgłasza ją bezpośrednio poszkodowanemu, a 

w przypadku braku takiej możliwości zgłasza ją do Zarządu celem powiadomienia 

poszkodowanego. 

2. Brak woli zadośćuczynienia  poczynionym szkodom w tym również uszkodzeniom 

nawierzchni ganków bocznych w okresie jesienno- zimowym i wiosennym jest traktowane 

jako świadome naruszanie zasad współżycia społecznego, a nagminne powtarzanie takich 

incydentów może skutkować czasowym zawieszeniem zgody na wjazd na teren ROD            

im. J. Mazurka. 

3. Działkowiec , któremu jest dostarczany towar na teren ROD im. J. Mazurka jest 

odpowiedzialny za powstałe szkody wyrządzone przez firmy transportowe i jest zobowiązany 

do usunięcia powstałych szkód. 

4. Działkowiec , który był świadkiem uczynienia szkody ,a bezpośrednio w niej nie uczestniczył 

winien powiadomić  Zarząd o zaistniałej szkodzie zarówno jeśli szkoda dotyczy mienia 

wspólnego jak i mienia indywidualnego. 

 

ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE NA TERENIE ROD IM. J. MAZURKA ODPOWIADA 

DZIAŁKOWIEC(WŁAŚCICIEL DZIAŁKI) KTÓREMU PRZYPISANY JEST DANY NOŚNIK 

ELEKTRONICZNY. 

§3 

Zarząd ROD im. J. Mazurka nie odpowiada za szkody powstałe w  wyniku wjazdu pojazdu 

mechanicznego na teren ROD im. J. Mazurka. 

§4 

W pozostałych niewymienionych kwestiach mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego i Kodeksu 

Drogowego. 

       Podpis działkowca 

 

 


