Opole, dnia
Do Zarządu ROD Stokrotka w Opolu
WNIOSEK O WYDANIE UPOWAŻNIENIA
DO WJAZDU POJAZDEM SILNIKOWYM
NA TEREN OGRODU

Proszę o wydanie upoważnienia (oraz wydanie klucza do bramy wjazdowej) do wjazdu na teren ROD
Stokrotka pojazdem silnikowym (wypełnić daty przy właściwym rodzaju upoważnienia; w przypadku przepustki jednorazowej
maksymalnie 30 dni):
- jednorazowego, na czas od dnia
- stałego na okres od

do dnia
do

Cel wjazdu (tylko jeden cel - niepotrzebne skreślić):
 dowóz materiałów ogrodniczych, budowlanych itp. do działki
 prace remontowe na działce
 dojazd osoby niepełnosprawnej do użytkowanej działki z możliwością parkowania na miejscu
postojowym (zatoczce) zorganizowanym na terenie działki
 dojazd osoby niepełnosprawnej do użytkowanej działki bez możliwości parkowania
Numer działki:
Marka i numery rejestracyjne pojazdów, które na będą korzystały z upoważnienia:

Podpis wnioskodawcy-działkowca
Wypełnia członek Zarządu przyjmujący wniosek

Do wglądu udostępniono (niepotrzebne skreślić):
orzeczenie Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w
zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS Oddział w
Numer orzeczenia/zaświadczenia
Rodzaj orzeczenia
(05-R/10-N/nie może samodzielnie egzystować)

Data wydania
Termin ważności od

do

Podpis członka Zarządu przyjmującego wniosek

INFORMACJA O DECYZJI
Na podstawie złożonego na odwrocie wniosku Zarząd ROD Stokrotka w dniu
o udzieleniu jednorazowego/stałego* upoważnienia

podjął uchwałę nr

do wjazdu pojazdem silnikowym na teren ROD Stokrotka z prawem dojazdu do działki o numerze
zgodnie z celem wnioskowanym na odwrocie.
Upoważnienie nr

ważne jest w terminie od

do

Podpis członka Zarządu
* Niepotrzebne skreślić

POTWIERDZENIE ODBIORU UPOWAŻNIENIA I KLUCZA
ORAZ OŚWIADCZENIE
Potwierdzam otrzymanie w dniu

wymienionego wyżej upoważnienia nr

oraz – po wpłaceniu kaucji – klucza do bramy wjazdowej na teren Ogrodu.
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem ROD oraz Regulaminem wjazdu pojazdami
silnikowymi na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stokrotka w Opolu. Oświadczam, że jestem
świadomy (-a) wynikających z nich uprawnień i obowiązków oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. W szczególności:
 zobowiązuję się do nieparkowania w alejkach ogrodowych ponad czas niezbędny do dowiezienia na działkę osób i wyładowania towarów lub wykonania prac remontowych oraz do wyprowadzania po tym czasie pojazdu poza teren Ogrodu;
 (w przypadku osoby niepełnosprawnej) w celu parkowania na terenie Ogrodu zobowiązuję się
do wcześniejszego wykonania we własnym zakresie i na użytkowanej działce miejsca parkingowego (zatoczki) zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 po upływie terminu ważności lub na każde żądanie Zarządu zobowiązuję się niezwłocznie
zwrócić upoważnienie wraz z kluczem do bramy do Zarządu Ogrodu;
 jestem świadomy (-a) konsekwencji wynikających z konieczności usunięcia wszelkich uszkodzeń i zniszczeń dokonanych w infrastrukturze Ogrodu lub poszczególnych działek w związku
z wjazdem na teren Ogrodu pojazdu silnikowego na podstawie niniejszego upoważnienia;
 zobowiązuję się do nieudostępniania nikomu upoważnienia ani klucza do bramy wjazdowej
oraz nie umożliwiania wjazdu na teren Ogrodu innym pojazdom;
 jestem świadomy (-a) odpowiedzialności materialnej w przypadku udostępnienia upoważnienia
lub klucza osobie nieuprawnionej albo w przypadku utraty klucza.
Podpis wnioskodawcy-działkowca

