
UCHWAŁA NR 19/2018 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PZD 

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Warszawie 

dnia 21 kwietnia 2018 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 16/2016 Walnego Zebrania 

Sprawozdawczego z dnia 10 kwietnia 2016 w sprawie korzystania z dróg 

przez kierujących pojazdami na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„RAJ” w Warszawie 

 

§ 1 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 

„RAJ” w Warszawie na podstawie Uchwały nr 16/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

z dnia 10 kwietnia 2016 postanawia wprowadzić zmiany w  § 2 dodając pkt.5 , 6  

  

§ 2 
§ 2 pkt.5 Uchwały  nr 16/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 10 kwietnia 2016 

otrzymuje następujące brzmienie : 

 Począwszy od 1 listopada do 31 marca w momencie rozmiękczenia 

nawierzchni alejek spowodowanej opadami deszczu lub odwilżą zakazuje 

się wjazdu wszelkich pojazdów w alejki ogrodowe. 

 

UZASADNIENIE 

 

  Teren ogrodu jest bagnisty i grząski . Alejki ogrodowe , którymi poruszają się  

  zarówno piesi jak i pojazdy powinny być przejezdne. Niestety, niektórzy  

  działkowcy nadużywają prawa do wjazdu na teren ogrodu nie bacząc na znaki 

  drogowe i specyficzny teren i tym samym niszczą nawierzchnię zarówno dróg  

  utwardzonych jak i alejek ogrodowych, które w zdecydowanej większości  

  wykonane sa ze żwiru bądź obsiane trawą. Mając na uwadze duże koszty  

  naprawy alejek  bezmyślnie zniszczonych a których stan w związku z ruchem 

  pojazdów mechanicznych mógłby ulec jeszcze większemu pogorszeniu  

  wprowadza się całkowity zakaz wjazdu wszelkich pojazdów w okresie jesień, 

  zima, wiosna tj. od 1 listopada do 31 marca każdego roku. 

 

§ 3 
 

§ 2 pkt.6 Uchwały nr 16/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 10 kwietnia 2016 

otrzymuje następujące brzmienie :  

 Wprowadza się całkowity zakaz ruch pojazdów mechanicznych na terenie 

ogrodu w soboty i niedziele od godziny 10°° do godziny 18°° 

 Dopuszcza się ruch pojazdów mechanicznych w ww. terminach i 

godzinach  w nagłych , nieprzewidzianych przypadkach losowych  

 Dopuszcza się ruch pojazdów mechanicznych w ww. terminach i 

godzinach osobom niepełnosprawnym ruchowo zgodnie z § 70 Regulaminu 

ROD  

 Dopuszcza się jednorazowy wjazd lub wyjazd w ww. terminach i 

godzinach w celu dojazdu do działki lub wyjazdu z niej poza teren ogrodu 



 

 

UZASADNIENIE 

 

  Pomimo Uchwały nr 16/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia  

  10 kwietnia 2016 większość działkowców uporczywie nie stosuje się do  

  zawartych w uchwale przepisów. Ciągłe parkowanie w alejach, kilkakrotne 

jeżdżenie w ciągu dnia po piwo, bułeczkę czy gazetkę stało się nagminne.       

Działkowcy przyjeżdżający na działkę  powinni poważnie zastanowić się, że 

stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na ogrodzie i 

poruszających się ciągami komunikacyjnymi pieszo, w tym w szczególności 

dzieci, pozbawienia spokojnego wypoczynku osób posiadających działki w 

pobliżu bram wjazdowych na teren ogrodu, a także prawdopodobieństwa 

znacznego wzrostu kosztów utrzymania infrastruktury drogowej w ROD 

„RAJ” w należytym stanie.  

 

§ 4 
 

Pozostałe ustalenia Uchwały nr 16/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

z dnia 10 kwietnia 2016 pozostają bez zmian. 

 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

      Przewodniczący                    Przewodniczący 

Komisji Uchwał i Wniosków                 Walnego Zebrania 

 

……………………………    …………………….. 

        ( podpis)               ( podpis)  

   

 

 

 


