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REGULAMIN UPRAWNIEŃ DO WJAZDU NA TEREN OGRODU
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Stowarzyszenia Ogrodowego „NASZ OGRÓDEK” W JAŚLE
Niniejszy Regulamin określa zasady uzyskiwania i korzystania z uprawnień do wjazdu na teren Ogrodu
Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasz Ogródek” w Jaśle.
Użytkownik działki w Stowarzyszeniu Ogrodowym „Nasz Ogródek” może wjechać na teren ogrodu swoim pojazdem mechanicznym, a także korzystać z usług transportowych świadczonych przez inne osoby,
zachowując zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
Wjazd na działkę jest dozwolony tylko w ścisłym sezonie działkowym, tj. od 1 marca do 31 października.
W pozostałym okresie wjazd może być dozwolony tylko za zgodą Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego.
Wjazd na teren Ogrodu jest możliwy tylko przez działkowców niepełnosprawnych ruchowo oraz dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp., pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia,
wydawanego przez Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego.
W celu identyfikacji uprawnień wjazdu na teren Ogrodu Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego wydaje zezwolenie – kartę wjazdu, którą uprawniony, zamieszcza za przednią szybą pojazdu i która uprawnia do:
 wjazdu na teren Ogrodu na czas niezbędny do przewiezienia osoby uprawnionej do jego działki – kolor
niebieski karty,
 wjazdu na teren Ogrodu na czas pobytu na swojej działce – kolor żółty karty.
Wjazd pojazdami o masie całkowitej powyżej 3,5 tony może się odbywać tylko za zgodą Zarządu i na zasadach każdorazowo określanych przez Zarząd. O zgodę na taki wjazd należy wystąpić do Zarządu co
najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.
Pojazd mechaniczny, który pozostaje w ciągu dnia na terenie ogrodu może być zaparkowany jedynie na
terenie działki uprawnionego lub w miejscu wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego.
Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych w alejkach. Wyjątek stanowi parkowanie w alejkach
jedynie na czas dokonywania rozładunku lub załadunku.
Zabronione jest pozostawianie pojazdów mechanicznych na terenie Ogrodu w czasie nieobecności działkowicza na działce.
Kierowca pojazdu mechanicznego poruszającego się po terenie Ogrodu jest zobowiązany do:
a. przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
b. nie przekraczania prędkości 10 km/h;
c. nie zakłócania pojazdem wypoczynku innym użytkownikom działek i nie utrudniania im korzystania
z terenu ogrodu;
d. dojazdu do działki tylko najkrótszą drogą od bramy wjazdowej.
Zabrania się dokonywania wszelkich prac przy pojeździe, a w szczególności mycia, sprzątania i dokonywania wszelkich napraw pojazdu.
Podczas każdorazowego wjazdu lub wyjazdu na teren ogrodu należy prawidłowo zamknąć bramę wjazdową na kłódkę/zamek na klucz.
Użytkownik działki korzystający z uprawnienia do wjazdu na teren Ogrodu jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z użytkowanym pojazdem mechanicznym na terenie ogrodu i ma obowiązek ich naprawienia, usunięcia bądź pokrycia kosztów takiego usunięcia.
Za szkody wynikłe z korzystania z pojazdu mechanicznego na terenie Ogrodu, związane z tym pojazdem,
w tym kradzieże i uszkodzenia, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasz Ogródek” w Jaśle nie ponosi
odpowiedzialności.
Definicja osoby niepełnosprawnej ruchowo wg Regulaminu Stowarzyszenia Ogrodowego: Osobą niepełnosprawną ruchowo jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności
z samodzielnym poruszaniem się.
Złączniki – wzory zezwoleń - karty wjazdu i druków.
Regulamin uprawnień do wjazdu na teren Ogrodu „Nasz Ogródek” w Jaśle wchodzi w życie z dniem
1.05.2016 r. zgodnie z Uchwałą nr ………………….. z dnia ………………………….. Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasz Ogródek” w Jaśle.
Niniejszy Regulamin został udostępniony do wiadomości na tablicach ogłoszeń Ogrodu oraz na stronie
Internetowej www.nasz-ogrodek.pl a także jest dostępny w Biurze Stowarzyszenia Ogrodowego.
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