
UCHWAŁA NR 16/2016 

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD 

w ROD „RAJ” w Warszawie 

dnia 10 kwietnia 2016 roku 

 

 

w sprawie korzystania z dróg przez kierujących pojazdami na terenie  

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie 

 

 
§ 1 

 

1. dopuszcza się wjazdu na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie 

pojazdów działkowców o masie całkowitej pojazdu nie przekraczającej 3,5 tony 

2. dopuszcza się do wjazdu na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w 

Warszawie pojazdów o masie całkowitej  pojazdu przekraczającej 3,5 tony 

odbierające nieczystości stałe i płynne z terenu ogrodu oraz pojazdy ratunkowe. 

 

§ 2 

 

1. W celu szczegółowego określenia zasad korzystania z dróg na terenie Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie , Walne zebranie wprowadza następujące 

zasady : 

 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie 

bezwzględne pierwszeństwo mają piesi ; 

 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie 

obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h; 

 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie 

obowiązuje całkowity zakaz postoju pojazdów na drogach poza miejscami 

do tego wyznaczonymi; 

 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie 

bezwzględnie zakazuje się poruszania jednośladami i czterokołowcami o 

napędzie silnikowym; 

W sprawach nie określonych w uchwale mają zastosowanie zapisy ustawy „prawo o ruchu 

drogowym” 

§ 3 

 

1. Działkowiec wjeżdżając lub wyjeżdżając przez bramę Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „RAJ” ma obowiązek każdorazowo zamykać ją za sobą i zabezpieczyć 

kłódką lub upewnić się, że brama automatyczna się za nim zamknęła. 

2. Działkowiec wjeżdżając na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w 

Warszawie ma obowiązek :  

 przemieścić się najkrótszą możliwą drogą i zaparkować pojazd na miejscu 

do tego wyznaczonym; 

 lub przemieścić się najkrótszą możliwą drogą do swojej działki, a następnie 

zaparkować na jej terenie; 

 lub przemieścić się najkrótszą możliwą drogą do swojej działki, 

wypakować rzeczy z samochodu, a następnie niezwłocznie przemieścić    



się najkrótszą możliwą drogą i zaparkować pojazd na miejscu do tego 

wyznaczonym. 

3. Posiadacz pojazdu jednośladowego lub czterokołowca o napędzie silnikowym ma 

obowiązek przeprowadzić pojazd do wyznaczonego miejsca parkingowego lub na 

teren swojej działki. 

4. Za szkody powstałe na pojeździe na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” 

w Warszawie, zarząd nie odpowiada 

5. Stwierdzenie nie stosowania się do zasad korzystania z dróg na terenie Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie może skutkować : 

 

 Umieszczeniem naklejki na szybie przypominającej o zasadach 

obowiązujących na terenie ogrodu wykonanej z materiałów 

umożliwiających jej usunięcie myjką wysokociśnieniową bez uszkadzania 

pojazdu; 

 Pisemne wezwanie przez zarząd do stosowania się do przyjętych zasad 

obowiązujących na terenie ogrodu; 

 W przypadku stwierdzenia notorycznego, rażącego naruszania zasad 

korzystania z dróg na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w 

Warszawie lub ich niszczenia, zarząd może wykluczyć działkowca ze 

struktur PZD  

 

§ 4 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 18/2014 Walnego zebrania 

sprawozdawczego z dnia 6.04.20114 roku w sprawie zasad korzystania na terenie ogrodu z 

samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

         Przewodniczący       Przewodniczący 

Komisji Uchwał i Wniosków     Walnego Zebrania 

              /./ /./ 

       Marzena Dybek       

        Robert Tomkowicz 

 

 

 

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2016 

 

 


