O G ŁOGŁOSZENIE
OSZENIE
w sprawie uchwalenia i wprowadzenia w życie
Regulaminu wjazdu pojazdami silnikowymi na teren Rodzinnego Ogrodu
Działkowego Stokrotka w Opolu
W dniu 8stycznia 2022 roku Zarząd ROD Stokrotka uchwalił Regulamin wjazdu pojazdami
silnikowymi na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stokrotka w Opolu. Regulamin
wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Jego treść została ogłoszona na tablicach
ogłoszeń i na stronie internetowej Ogrodu (www.rod-stokrotka.pl).
W związku z regulacjami przyjętymi w Regulaminie wjazdu w najbliższym czasie, na początku sezonu wiosennego, przeprowadzone będą działania niezbędne do jego realizacji,
w tym przyjmowanie wniosków, wydawanie upoważnień.

W ZWIĄZKU Z TYM ZARZĄD OGRODU BARDZO PROSI DZIAŁKOWCÓW O WCZEŚNIEJSZE:
 zapoznanie się z treścią Regulaminu i załączników;
 zadbanie przez osoby niepełnosprawne ruchowo (wymienione w § 1 ust 5 a) o posiadanie aktualnych dokumentów będących podstawą do wydania odpowiedniego
upoważnienia do wjazdu na teren Ogrodu (wraz z wnioskiem o upoważnienie
należy okazać do wglądu oryginał tego dokumentu);
 przygotowanie zatoczki – miejsca postojowego w obrębie użytkowanej działki
przez osoby z niepełnosprawnością ruchową starające się o upoważnienie, jeśli
osoby te zamierzają w czasie swojego pobytu na działce pozostawiać samochód na
terenie Ogrodu. Zatoczka powinna być wykonana tak, by nie parkować pojazdem
na terenie ogólnodostępnym, w szczególności w alejkach działkowych.
Ponadto przeprowadzona zostanie weryfikacja legalności kluczy umożliwiających wjazd
na teren ogrodu. Polegać ona będzie na wyznaczeniu i obwieszczeniu przez Zarząd na
tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Ogrodu jedno- lub dwutygodniowego terminu
(najprawdopodobniej we wczesnym okresie wiosennym – marzec-kwiecień), w którym od
dotychczasowych użytkowników zebrane zostaną klucze do kłódki do głównej bramy wjazdowej. Klucze te zostaną w krótkim czasie zmodyfikowane przez usługodawcę, a następnie, wraz ze zmianą kłódki, zostaną one oddane z powrotem tym użytkownikom, którzy
spełnią wymogi uzyskania upoważnienia zgodnie z zapisami Regulaminu wjazdu.
Użytkownicy zdający klucz do modyfikacji, którzy wpłacili kaucję za klucz, a w wyniku weryfikacji nie uzyskają upoważnienia do wjazdu, będą mogli odebrać kaucję.

