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REGULAMIX OCnÓOrÓW PRZYBLOKOWYCH W SPOŁDZIELNI
MtE szKANIoWEJ LoKAToRsKo-włłstvoś CIowEJ w pRABUTAcH

§1 ogródki są częścią nieruchomości wspólnej i mogą być lokalizowane jedynie

na terenach wskazany ch ptzez Społdzielnię. Spółdzielnia prowadzi

ozrakowanie i rejestr ogródków.

§2 Prawo uzytkowania ogródka jest przymlawane członkowi Spółdzielni lub

osobie zarieszkńej najej terenie.

§ 3 ogródki powinny pełnió funkcję zdobnicząi rekreacyjną. Granice ogródków
ustala Spółdzielnia. Niedozwolone są samowolne zmiany granic.

§ 4 Do obowiązków użytkownika naleĘ:
a)bieżącatroska o stan posadzonych roślin,

\- b) zwalczanie szkodników izapobieganie chorobom nasadzenia,
c) stosowanie do uprawy tylko takich nawozów, które nie są szkodliwe, ani

uciązliwe dla sąsiadów,
d) systemaĘczneusuwanie chwastów oraz śmieci z terenu ogródka iprzytegĘch

alejek,
e) dbanie o estetyczny wygląd wszystkich elementów ogródka,
f) konsultowanie nasadzenia drzew i krzewów ze Spółdzielnią.

§ 5 Kżde nieuzgodnione ze Spółdzielnią posadzenie drzew i krzewów, w
przypadku konieczności ich wycięcia, będzie obcięało kosźami uĄrtkownika
działki.

§6 Na terenie ogródków nie wolno:
a) wykonyw aó żadnych budowli, ani montowaó elementów trwale związanych z gruntem,

,t_ b) urządzać składowisk materiałów i różnorakich przedmiotów, które nie są niezbędne, a

po rońożeniu mogą stać się toksyczne,
c) prowadzić hodowli ptaków i rwieruąt, rozumianej jako celowe ich rozmnńanie,
d) rozniecaćognia,
e) obudowywać i zakrywaó nisz okien piwnicznych.

§ 7 Ułtkownik ogródka nie moze ingerować bezpośrednio w stan ogródków
irrrrych uĄrtkowników (nasadzenia, sposób nawozenia iĘ.).

§ 8 Wszelkie uwag ii zastrzeżenia doĘcząceogródków ich użytkownicy kierują
do Spółdzielni.



§ 9 spółdzielnia kontroĘe stan ogródków przyblokowych iprzesttzeganle przez
- 

ich uĄrtkowników regulaminu. Jeśli, pomimo upomnień ze strony

Spółdzielni, ogródek w dalszym ciągu nie będzie utrzymywany w naleĄĄm

stanie, władze Spółdzielni będą mogły ogródek odebrać iprzekazaó w

uĄrtkowanieinnejosobiebądźprzejąÓpodnadzórwłasny.

§10 W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia prac remontowych,

spJłozielnia lub inni właściciele sieci podziemnych w uzgodnieniuze

spółdzieln iąmająprawo wejśó na teren ogródka z robotami, po uprzednim

powiadomieniu Ętkownika na minimum jeden miesiąc przedterminem prac,

§11 W przypadku awarii sieci osiedlowej (wodno_kana\izacyjnej, gazowej,

centralnego ogrzewania, elektry cznej,telekomunikacyjnej) |ub konieczrości

przeprow aar"ńainnych batdzapilnych prac: spółdzielnia lub inni właściciele

siecipodziemnych w uzgodnieniu ze spółdzielnią mają prawo wejść na teren

ogródka bezvprzedzaniiuĄrtkownika. o fakcie wejścia na teren ogródka

spółdzieln ia zawiadamia uĄrtkownika w możliwie najkrótszym terminie,

s poł łietn ia zaw szę zob ow iązana j e st do zab ezpie czenia terenu

prowadzonych prac.

§ 12 Spółdzielnia nie odpowiadazaszkody powstałe w wyniku prowadzonych

robót awaryjnych (remontowych) ujętych w §10 i §11, przeprowadzonychz

poszanowń; mienia użytkownińu i irrtu.truktury ogiódkó* , Za celowe szkody

odpowiada wykonawca w oparciu o waruŃi zawartej znim umowy,

§ 1 3 ogródków nie wolno odstępow aó, nie monla też |ch przekarywaó innym

uĄrtkownikom bezzgody społdzietni. o fakcie rezygnacji z ogródkanaleĘ

nlómłłocŻlrtięzawiadomićpisemniespółdzielnię.

§ 14 w przypadku rezygnacji zuirytkowania ogródka lub odebrania tego prawa,

na1eży*. *iurrr}ń rut r.ri.Lnk*idować schodki prowadzące do ogródka z

mieszkania 1ń balkonu.
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