
Uchwala nr 0f12019

Zarządu Rodzirrnego Ogrodu Dziatkowego ,,OLSZANKA'' w Olszance

z dnia 11 .01 .2019

dot. zakazu wjazdu samoclrodów ciężarowyclr na teren RoD olszanka
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Ze wzg|ędu na fakt rrieprzystosowania a|ei działkowyc|r oraz instalacji podziemnej do obsługi

samochodów ciężarowych, na podstawie $ 69 Regulaminu RoD z dnia l października 2015 roku

Zarząd RoD olszanka wprowadza zakaz wjazdu sarnochodów powyżej 3,5 T na teren ogrodów RoD
Olszanka.
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od zapisu $ l przewidziane są następujące wyłączenia:

1. Samochody uprzywilejowane.

2. Samoclrody wywozących odpady na zlecenie Zarządu RoD olszarrka.

3. Zęzwo|enia czasowe wydarre przez Zarząd RoD olszanka dla rrp. pojazdów asenizacyjnych

(odbiór nieczystości płyrrnyc|r) wydane przez Zarząd RoD dot. korrkretnego pojazdu na

określony czas.

4. Na podstawię zezwoleti jednorazowyc|r, wydanych przez Zarząd RoD o|szanka dot.

korrkretnego pojazdu na jedrrorazowy wjazd na teretr ogrodu, po wcześniejszym zgtoszeniu

przez działkowca ce l u wykorzystan ia sanrochod u c ięzarowego.

5. Zgłoszenie o którynr lnowa w punkcie powyżej powinno zostaó dokonane na adres emai| RoD
lub osobiście do Zarządu RoD.

6. JeŹeli propol]owany pojazd lub trasa prze.iazdu zagrazac będzie irrfrastrukturze RoD |ub

mieniu dział|<owców (np' lrydranty, Zasuwy' ogrodzenia działek) Zarząd rnoże odrnówić

wydania zęzowaniaokreślorrego w ust. 3 i 4 powyżej.

7. Na zezwoleniacIr Zarząd moze urnieścić dodatkowe uwagi lub zastrzeienia dot. np.

wyŁączenia z zezwo|enia poruszania się po niektórych alejaclr, planowaną trasę przejazdu i

miejsca manewrowania, zakaz wjazdu po opadach deszczu, śniegu lub podczas ob|odzenia na

konkretne ale-je- itp.
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l. Jeze|i pojazd cięzarowy poruszając się po terenie RoD na zlccenie działkowca uszkodzi

mięnie RoD lub któregoŚ z działkowców, Zarząd zażąda całkowitej naprawy szkody przez

w/w działkowca.

f . Jeże|i pojazd asenizacyjny poruszajqcy się po działkach na podstawię zezwolenia okreŚlonego

w $2 ust. 3 uszkodzi minie RoD lub ktoregoś z dziatkowców, naprawa szkody obciąży

działkowca, na którego zlecenie właściciel pojazdu asenizacyjnego wykonywał usfugę.

3. Szkody wyrządzone przez pojazdy wskazane w $2 ust' l i 2, jch ocena' naprawa oraz

ewentualne roszczęniaw stosunku do sprawców,leżąw kompetencjachZarządROD.
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1. Jeżeli na teren RoD olszanka wiedzie samochod ciężarowy powyżej 3,5 T łamiqc zapisy

niniejszej Uchwały mogą zostać powzięte następujące działania:

a) powiadomienie Policji lub Inspektoratu Transportu Drogowego,
b) wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie Policji lub Inspektoratowi

Transpotlu Drogowego w celu natożenia mandatu przezte organy'
c) w drastycznych przypadkach zablokowanie takiego pojazdu poprzęZ zamknięcie bramy

ogrodu do czasu przybycia Policji lub Funkcjonariuszy Inspektoratu Transportu
Drogowego.

2. Działkowiec, który wprowadził lub zlecił wprowadzenie samochodu cięzarowego powyżej 3,5

T z naruszęniem niniejszej Uchwały, podlegać będzie zapisom Statutu PZD z dnia 23 lutego

20lB r' $2 pkt. 1, ust. 1, którego konsekwencjąmoże być wypowiędzenie plawa do działki.
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l. Na wjeŹdzie na teren obu ogrodów RoD olszanka zostaną ustawione znaki drogowe 85 -

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych wraz Z tablicą informującq o wyłączeniu zezwoleń

wydanych przez Zarządu RoD olszanka.

f . Na zakup i zainstalowanie znaków Zarządprzeznaczy 1000 zł netto.
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1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 0l.03.2019 roku'

$7

/ę_



l. Za|ączniki clo uclrlr,aly stanor'l'ia.ie.j irrtegralrrą część:

fl ) Wz(il' ,/(',/\\ ( )lcil iit e /il\( r\\ c!().

b) Wzcir zezr,volen ia jednorazowego.

---I 1 .-l
: _.. L-{ r'1 ,a .-.o...:.:. i,

(podpis tlrugiego czlonlia Zarzadu liOD)

[,icezęe lll lL.)

(,:,,]iJ,t 5/{ // {^ / tf t::
(|liicisco\'osc | (la(ł)

WYNIK GLOSOWANIA:

.. ? /'r
2A ...



ZAŁACZNIK I

ZF,ZWOLENIE CZASOWE NA WJAZD NA TEREN ROD,,OLSZANKA'' W

OLSZANCE SAMOCHODEM O MASIE POWYZEJ 3,5 T

ZaruądRoD olszanka w olszance zezwa|ana poruszanie się po terenie RoD olszanka

pojazdowi reJestracyJnym ...........

w celu

w okresie od ............................ do

Zarząd wskazuje następuj4ce uwagi i zastrzezenia: .............

Jędnocześnie Zarząd RoD olszanka poucza kierowcę w/w pojazdu o bezwzględne stosowanie się do
znaków ustawionych na terenie ogrodów oraz o zwracanie szczególnej ostrozności na mienie RoD.



ZAŁĄCZNIK II

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NA WJAZD NA TEREN ROD ,,OLSZANKA'W

OLSZANCE SAMOCHODEM O MASIE POWYZEJ 3,5 T

Zaruąd RoD olszanka w olszance zęzwala na poruszanie się po terenie RoD ołszanka

pojazdowi marki........ o nr rejestracyjnym

na zlecenie działkowca nr dz.

w celu

w dniu w sodzinach od ......... .... do

Zarząd wskazuje następujące uwagi i zastrzeŻenia: .............

JednocześnieZarząd RoD olszanka poucza kierowcę w/w pojazdu o bezwzględne stosowanie się do
znaków ustawiorryclr na teretlie ogrodów oraz o zwracallie szczególnej ostrozności rra rnienie RoD.

JeŻe|i pojazd ciężarowy poruszając się po terenie RoD na zlecenie działkowca uszkodzi mienie RoD
lub któregoś z działkowcow, Zarząd zażąda całkowitej naprawy szkody przezwlw działkowca.


