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Drogi/ Droga Przyjacielu / Przyjació ko Dzia kowiczu! 
 
Gratulujemy przej cia Twojej dzia ki. Od tej chwili nale ysz tak e do Wspólnoty 
Dzia kowiczów. Aby zapewni  niezak ócone funkcjonowanie tej e Wspólnoty, 
koniczne jest naturalnie trzymanie si  pewnych zasad i przepisów. 
 
Prosimy Ci  zatem o trzymanie si  nast puj cych wskazówek. 
 

 Przeczytaj prosz  uwa nie status i porz dek dzia kowy. S  one ustaw  zwi zku i 
obowi zuj  wszystkich cz onków. Je eli nie zrozumiesz, przewodnicz cy zwi zku z 
ch ci  Ci wszystko wyja ni. 

 
 Czy umowa dzier awy jest podpisana ze zwi zkiem? W przypadku ma e stwa umowa 

dzier awy podpisana powinna zosta  przez obu partnerów. 
 

 Sprawd , czy chcesz przej  istniej ce ubezpieczenie na ycie czy te  uzgodni  inn  
kwot  ubezpieczeniow . 

 
 Nasz zieleniec dzia kowy piel gnowany jest przez wszytskich. Do ó  te  swoj  cz  

pracy. Przy tym poznasz równie  innych przyjació  dzia kowiczów. 
 

 Piel gnacja rabat zewn trznych przed Twoim ogrodem jest Twoim obowi zkiem. 
 

 Na ka dej dzia ce powinien by  kompostnik (albo lepiej dwa) na zgni e odpadki z ogrodu.  
 

 Ka da zmiana architektoniczna na Twojej dzia ce (dobudowa lub przebudowa altany- 
postawienie szkalrni- powi kszenie tarasu- budowa pergoli itd.) wymaga wcze niejszego 
pisemnego wniesienia wniosku, w razie potrzeby z rysunkeim budowy, oraz zgody 
zarz du albo Zwi zku Dzielnicowego. Odpowiednie formularze otrzyma  mo na w 
zarz dzie. 

 
 Szkody podlegaj ce ubezpieczeniu nale y zg osi  bezpo rednio w zarz dzie, gdy  

zg oszenie szkód w celu uzyskania odszkodwania musi nast pi  w krótkim czasie. W 
przypadku w ama  (szkód wyrz dzonych przez wandali i.in.) nale y zawsze powiadomi  
policj . 

 
 Ostro nie przy pracach ziemnych na dzia ce! Przez Twój ogródek przebiegaj  tak e 

kable elektryczne  i przewody hydrauliczne.  
 Rury hydrauliczne powiniene  odmontowa  przed pierwszym mrozem i odnotowa  stan 

licznika. 
 

 Udzia  w zebraniach cz onkowskich jak i innych imprezach zwi zku ( wi to letnie, wi to 
plonów itd.), jak i w wyk adach fachowych Zwi zku Dzielnicowego powinien by  dla 
ka dego przyjaciela dzia kowicza czym  oczywistym. Zwracaj uwag  na odpowiednie 
wywieszki! 

 
 Uczestnicz w yciu zwi zku i Ty b dziesz mia  d ugotrwa  rado  ze swojej dzia ki. 

Nasza sedziba zwi zku otwarta jest od ............... do................ 
 

 Ostatnia wskazówka! Forma "Ty" jest u nas, dzia kowiczów, na porz dku dziennym. 
 
Twój zarz d 

 


