
 
(Załącznik do Uchwały Walnego Zebrania Nr 9/2016 z dnia 23 kwietnia 2016 r.)  

 
Instrukcja  

korzystania na terenie ROD „RYNIA” z samochodów osobowych i innych 
pojazdów mechanicznych  

 
§ 1  

Użytkownik działki lub zaproszony przez niego gość może wjechać na teren Ogrodu 
swoim samochodem osobowym. Użytkownik działki może również korzystać z usług 

transportowych świadczonych przez innych, zachowując zasady ujęte w niniejszej 
instrukcji.  

 
§ 2  

W celu dojazdu do swojej działki kierowca, przez wzgląd na uciążliwość ruchu 
pojazdów dla przebywających w Ogrodzie, jest zobowiązany do jazdy najkrótszą 

drogą, zachowując szczególną ostrożność na wąskich alejkach.  
 

§ 3  
Na terenie ROD RYNIA obowiązują przepisy ruchu drogowego. Zabronione jest 

poruszanie się z prędkością powyżej 15 km/h (zgodnie ze znakiem „strefy 
ograniczonej prędkości” przy bramach wjazdowych ROD) stwarzającą zagrożenie dla 

innych użytkowników Ogrodu, szczególnie dzieci oraz powodującą hałas i kurz 
docierający do działek przylegających do drogi.  

 
§ 4  

Za przestrzeganie zasad instrukcji przez swoich gości oraz spowodowane przez nich 
ewentualne szkody odpowiada zapraszający użytkownik danej działki.  

 
§ 5  

Samochód musi być zaparkowany na własnej działce lub na wyznaczonym ogólnym 
parkingu.  

 
§ 6  

Zabrania się pozostawiania samochodów na drogach i alejkach wewnętrznych 
(wąskich o szerokości 3m) na czas dłuższy niż konieczny na dowiezienie potrzebnych 
rzeczy bądź ich zabranie. Zabrania się parkowania aut w innych miejscach do tego nie 

przeznaczonych np. w lasku brzozowym  
 

Uwaga: Nie dotyczy tzw. dróg głównych o szerokości 5-6m, gdzie przyległe miejsca 
bywają duże. W takich przypadkach czasowe parkowanie aut (gości) przed działką 

jest dozwolone pod warunkiem, że wykorzysta się wpierw miejsce na działce oraz nie 
ograniczy się w istotnym stopniu przejezdności ulicy lub nie spowoduje natłokiem aut 
dyskomfortu najbliższych sąsiadów, którym regulamin ROD gwarantuje odpowiednie 

warunki do wypoczynku i spokoju.  
 
 



 
 

§ 7  
Niedozwolone jest pozostawienie auta na terenie Ogrodu poza działką na stałe, np. nie 

użytkowanie go przez okres dłuższy niż miesiąc,  
 

§ 8  
Ze względu na uciążliwy hałas zabrania się jeżdżenia po Ogrodzie kładami oraz 

dziecięcymi skuterami/hulajnogami z motorkiem spalinowym. 
 

§ 9  
Przejazd przez Ogród niektórymi typami ciężkich motocykli powinien odbywać się ze 

szczególną troską o ograniczenie hałasu.  
 

§ 10  
Dokonywanie napraw silnika na działce dopuszczalne jest tylko w przypadku 

nieodzownej konieczności. Nie zezwala się na przeprowadzanie na niej częstych 
napraw bądź remontów auta/silnika.  

 
§ 11  

Dopuszcza się wjazd na teren Ogrodu pojazdów ciężkich i samojezdnych, pojazdów 
asenizacyjnych 

 
§ 12 

Nie stosowanie się do rygorów niniejszej instrukcji lub nie stosowanie się do poleceń 
Zarządu mających na celu egzekwowanie zapisów niniejszej instrukcji może 

skutkować odholowaniem pojazdu na parking strzeżony na koszt właściciela po 
decyzji co najmniej 3 członków Zarządu. Kosztami przyjazdu zespołu holowniczego 
obciąża się również właściciela, który przed przyjazdem zespołu holowniczego zabrał 

swój pojazd. Jeżeli właścicielem pojazdu jest gość działkowca koszty ponosi 
zapraszający działkowiec. 

 
§ 13 

Instrukcja wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez walne Zebranie 
Sprawozdawcze 23 kwietnia 2016 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


