
 

Regulamin 
wjazdu pojazdów samochodowych na teren ROD 

„Malborska”  
uchwalony przez Konferencję Delegatów ROD 

„Malborska” w dniu 7 maja 2016 r. 
(Uchwała nr 8/2016) 

 

W celu ochrony zdrowia użytkowników działek i przeciwdziałaniu 
zatruwania niec zystościami środowiska naturalnego w obrębie ROD 
„Malborska” gazami spalinowymi pojazdów samochodowych oraz  
w związku z nadużywaniem przez niektórych użytkowników działek 
prawa do wjazdu, wprowadza się zakaz wjazdu pojazdów 
samochodowych na teren Ogrodu, z wyjątkami: 
 

I. w przypadku interwencji: karetek pogotowia ratunkowego, 
straży pożarnej, samochodów   policji i straży miejskiej, 
straży leśnej, pogotowia technicznego, pogotowia 
elektrycznego (elektryka Ogrodu). 

 

II. w każdy dzień tygodnia w godzinach 10.00-20.00 prawo wjazdu 
  mają: 

 Zgodnie z § 70 Regulaminu ROD uchwalonego przez Krajową          
Radę PZD w dniu 1 października 2015 r.: 
 

1. osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren 
ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. 
Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki. 

 
2. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania 

swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w 
odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę). 

 
3. Zarząd ROD jest zobowiązany zapewnić osobom 

niepełnosprawnym ruchowo możliwość nieskrępowanego 
dotarcia pojazdem mechanicznym do działki. 

 

4. Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu niniejszego 
postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej 
urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym 
poruszaniem się. 



 
III 1. Orzeczenie o niepełnosprawności znacznie ograniczającej  
            możliwość samodzielnego poruszania się, oznaczone  
        symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu), musi być  
        wydane wyłącznie przez powiatowy lub wojewódzki Zespół  
       do spraw Orzekania o  Niepełnosprawności – podstawa  
       prawna:  
 

a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu 
drogowym” – art. 8 ust. 3a pkt  1 oraz ust. 4 pkt 1 – ostatnia 
zmiana 17 marca 2016 r. 

 
b) uregulowanie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych – Uprawnienia Osób 
Niepełnosprawnych (stan na dzień 20 kwietnia 2016 r.) – 

      cz. I, cz. II, cz. III pkt 1 Ważne – Uwaga  
 
      2.  Samochód może wjechać na teren ROD „Malborska” pod  
          warunkiem obecności  w nim osoby uprawnionej do wjazdu.  
         Parkowanie samochodu na terenie ogrodu  może mieć miejsce 
         wyłącznie na terenie działki osoby uprawnionej do wjazdu. 

 

III. w każdy czwartek w godzinach 10.00-18.00 w okresie od  
        1 maja do 30 września oraz w godzinach 10.00-16.00  
        w okresie od 1 października do 30 kwietnia prawo wjazdu  
        mają: 
 

1. Samochody osobowe niewymienione w pkt. II. III 
 

2. Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe o ładowności do 4 
ton, ciągniki przewożące na lub z działek ładunki, które ze 
względu na ich ciężar (po okazaniu towaru Ochronie ROD 
„Malborska”) oraz (lub) widoczne gabaryty (po okazaniu towaru 
Ochronie ROD „Malborska”) nie mogą być przeładowane na 
wózek, taczkę itp. i dowiezione na lub z działki. 
W wyjątkowych przypadkach wjazd pojazdów wymienionych w 
pkt. 2 może być dopuszczony w inny dzień tygodnia (w godz. 
10.00-12.00 i 15.00-17.00) pod warunkiem pisemnej zgody  
przez Prezesa Zarząd Ogrodu.  

 



3. Samochód wpuszczony na teren ROD „Malborska” nie może 
pozostawać na nim dłużej, niż wynika to z potrzeby wyładunku 
i/lub załadunku. 

 
4. Podczas przebywania na terenie ROD „Malborska” samochód 

może się poruszać po drogach i alejkach z maksymalną 
prędkością do 10 km na godzinę. 

 

5. Wszelkie szkody i zanieczyszczenia na terenie ROD 
„Malborska” spowodowane przez wpuszczony samochód, 
muszą być zlikwidowane przez i na koszt użytkownika działki, 
do której nastąpił wjazd samochodu w ciągu 14 dni od ich 
powstania. 

 
6. Kontynuuje się ewidencję wjazdów pojazdów samochodowych 

na teren ROD „Malborska”, w której osoba wpuszczająca 
każdorazowo odnotowuje datę i godzinę wjazdu i wyjazdu, 
numer rejestracyjny pojazdu oraz numer działki, do której 
następuje wjazd. 

 

V 1.Wprowadza się zakaz wjazdu na teren ROD „Malborska” 
       pojazdów jednośladowych, takich jak: motocykle, skutery, 
       motorowery. 
 
    2.  Zabroniony jest wjazd samochodów ciężarowych i ciągników  
        w boczne alejki o  szerokości do 4 metrów. 
 

3. W przypadku rozmiękczenia nawierzchni dróg i alej na terenie 
ROD „Malborska”, spowodowanego opadami, odwilżą itp., 
Zarząd może wprowadzić dalsze ograniczenia wjazdu wszelkich 
pojazdów na teren Ogrodu. 

 

Traci moc Regulamin wjazdu pojazdów samochodowych na teren 
ROD „Malborska” uchwalony przez Konferencję Delegatów ROD 
„Malborska” z dnia 15 maja 1991 r. oraz z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
 
Warszawa, dnia 07 maja 2016 r. 


