
       Załącznik do uchwały nr 17/2018 

 

 

REGULAMIN 

w sprawie zasad bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia 

 
§ 1 

Regulamin określa zasady bezpieczeństwa w ROD „RAJ” w zakresie ochrony zdrowia. 

 

§ 2 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa działkowcom wprowadza się następujące zasady w 

zakresie ochrony zdrowia : 

 

1. Każdy działkowiec zobowiązany jest korzystać z infrastruktury ogrodowej w 

sposób zgodny z jej przeznaczeniem. 

2. Zabrania się Działkowcowi tworzyć jakichkolwiek nasypów bądź wykopów na 

alejkach ogrodowych , jak też na pozostałym terenie wspólnym ROD, ani 

podejmować jakichkolwiek działań utrudniających swobodne i bezpieczne 

poruszanie się po alejkach ogrodowych i pozostałym terenie wspólnym ROD. 

3. Działkowcowi nie wolno podejmować we własnym zakresie jakichkolwiek 

ingerencji w infrastrukturę ogrodową, w szczególności zabrania się samowolnych 

napraw elementów infrastruktury ogrodowej, dokonywania samowolnych zmian 

w infrastrukturze ogrodowej, jej samowolnego sprawdzania bądź naruszania 

poprzez wykonywanie różnego rodzaju czynności ( np. wkręcanie czegoś, 

wykręcanie, odcinanie, przestawianie, włączanie, odejmowanie niektórych 

elementów, itp.) 

4. Działkowiec zobowiązany jest zachować ostrożność i uwagę podczas poruszania 

się po terenie ROD, w szczególności, jeśli alejki ogrodowe nie mają równej 

nawierzchni. Zaleca się, aby osoby starsze, schorowane bądź inne mogące mieć 

problemy ze swobodnym poruszaniem się korzystały z pomocy innych osób 

podczas poruszania się po terenie ROD, jak też w trakcie wykonywania 

jakichkolwiek czynności na tzw. terenie wspólnym. 

5. Działkowiec zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność i uwagę podczas 

poruszania się po terenie ROD poza sezonem działkowym, w którym ROD 

pozostaje nieczynny UWAGA: nie mylić z zamkniętym) 

6. Do zwiększonej uwagi podczas poruszania się po terenie ROD Działkowiec jest 

również zobowiązany w trakcie wykonywania na terenie ROD robót 

budowlanych lub innych prac, które czasowo np. mogą powodować utrudnienia 

w dostępie do poszczególnych działek. 

7. Działkowiec na terenie ROD zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie 

zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych osób, w szczególności dotyczy to 

bezpiecznego używania narzędzi do pielęgnacji nasadzeń bądź remontów 

naniesień znajdujących się na działkach, konieczności dbania o porządek nie 

tylko na działce rodzinnej, lecz również przed wejściem do działki rodzinnej, 

troski o drzewa znajdujące się na działce rodzinnej, aby nie stwarzały 

zagrożenia,  jak również dbania o rowy melioracyjne, aby nie zostały zaśmiecane 

trawą, butelkami itp. 

 

 



8. Działkowcowi nie wolno niszczyć infrastruktury ogrodowej. Każdy Działkowiec 

powinien dokładać również starań, aby infrastruktura ogrodowa znajdowała się 

w jak najlepszym stanie poprzez powstrzymywanie się od niekoniecznych działań 

bądź czynności, które mogłyby powodować pogorszenie się jej stanu. 

9. Działkowiec jest zobowiązany do wyrzucania odpadów do kontenerów 

zamawianych w tym celu dla ROD i zgodnie z zasadami gospodarki odpadami 

obowiązującymi na terenie ROD. Zabrania się pozostawiania odpadów w 

miejscach nie przeznaczonych do zbierania odpadów, w tym zabrania się 

pozostawiania śmieci obok kontenera czy w jakimkolwiek innym miejscu , gdzie 

istnieje ryzyko rozsypywania się śmieci i może stwarzać zagrożenie ( np. 

poślizgnięciem się ). 

10. Działkowcowi nie wolno dopuszczać do takiej sytuacji , aby na działce rodzinnej 

znajdowały się jakiekolwiek nasadzenia, naniesienia bądź urządzenia w 

niebezpiecznej odległości od napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych lub aby w inny sposób nasadzenia, naniesienia lub 

urządzenia znajdujące się na działce rodzinnej zagrażały bezpieczeństwu. 

11. Działkowiec zobowiązany jest zgłaszać Zarządowi ROD wszelkie zauważone 

przez siebie usterki w infrastrukturze ogrodowej, które mogłyby zagrażać 

bezpieczeństwu, jak również sytuacje, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu. 

12. Powyższe zasady bezpieczeństwa obowiązują nie tylko Działkowców, ale i 

wszystkich innych osób/gości, którzy odwiedzają ROD „RAJ”. 

13. Łamanie powyższych zasad będzie traktowane jak rażące naruszanie porządku 

ogrodowego określonego w Regulaminie ROD. 

 

 

§ 3 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

§ 4 

 

Regulamin został sporządzony zgodnie z Uchwałą nr …..2018 Walnego Zebrania z 

dnia 21 kwietnia 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

          Przewodniczący                  Przewodniczący 

Komisji Uchwał i Wniosków                 Walnego Zebrania 

 

…………………………….     …………………… 

        ( podpis)              ( podpis) 

 

 


