
   Rzeczpospolita Polska 

 

 

Do wszystkich znajomych z ogrodu !!! 

 

Społeczność ogrodnicza służy głównie rekreacji członków. 

 

Żyjemy w dobrowolnej społeczności, która może działać tylko 

jeśli wszyscy zajmą się wszystkimi. Tylko wtedy będzie to również dla radości wszystkich. 

 

Dla wszystkich nowych - a także "starych" - ogrodników, 

dla danej okazji i jako przypomnienie, 

Poniżej kilka ważnych punktów z systemu ogrodowego. 

 

• Idealnie, stosuje się podział 3/3 ogrodu. 

1/3 uprawy, 1/3 trawnika, 1/3 zamkniętego obszaru (= "Dom 24 m²" + chodniki + bezpłatny taras). 

• Nieruchomy, zamknięty rozwój działki jest prawnie ograniczony do max. 24 m² (w tym przyległy dach) jest 

ograniczona. 

• Każda strukturalna, mocno zakotwiczona zmiana w ogrodzie musi najpierw zostać przekazana zarządowi.  

W przeciwnym razie należy to ponownie usunąć. 

Zatwierdzenie rozwoju wymaga zgody Zarządu i stowarzyszenia powiatowego. 

• Montaż szklarni musi najpierw zostać zatwierdzony przez Zarząd. 

• Wszyscy muszą przestrzegać codziennych okresów odpoczynku (dokładne zasady, patrz przepisy ogrodowe). 

Wyjątki od okresów odpoczynku dla środków budowy można uzyskać od zarządu. 

• Praca zespołowa służy opiece całego naszego obiektu, 

promuje międzyludzki kontakt i wzajemne zrozumienie. 

• Każdy ogrodnik ma swoje drzwi od strony ogrodu, a także połowę drogi do pana młodego. 

Przeciwległe obszary do zewnętrznych ogrodzeń lub chodników są utrzymywane przez pracę społeczności. 

• Odpady ogrodowe powinny być idealnie kompostowane lub usuwane samodzielnie. (Zabierz). 

Odpadów ogrodniczych nie należy wyrzucać do lasu. (Ściganie przez urząd zamówień publicznych). 

(Wyjątek: liście z sąsiedniego lasu) 

• Pozostaje zabawa przy grillu! (... proszę, zabierz to ze sobą). Jeszcze ważniejsze: jedzenie, pozostałości 

kości itp. 

ani na kompoście, az pewnością nie w lesie! Mamy wystarczająco dużo szczurów! 

• Rolnik tnie żywopłoty na chodniki od środka, z zewnątrz klubu. 

Rolnik odrzuca przycinanie żywopłotu w rynnie zapewnionej przez stowarzyszenie. 

(daty roczne: patrz obwieszczenie) 

• Pchać rowery i smycze. (I proszę, nie zostawiamy niczego przed twoją bramą ogrodową.) 

 

Powtarzające się lekceważenie dobrowolnych porozumień w ramach społeczności, 

     prowadzi do wykluczenia z tej społeczności. 

 

Twoja wybrana reprezentacja interesów 


