
Zał. do wniosku z dnia    

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I UTRZYMANIA TERENU GMINNEGO NA OGRÓDEK 

PRZYBLOKOWY 
 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zagospodarowanie terenu gminnego na ogródek przyblokowy, 

zwany dalej wnioskiem może złożyć tylko najemca1 mieszkający na parterze budynku i tylko                     

na zagospodarowanie terenu w „obrębie” swojego mieszkania lub najemcy chcący wspólnie 

zagospodarować ogród na całej długości budynku. W drugim przypadku muszą oni uzyskać zgodę 

wszystkich lokatorów parteru pod których oknami ma być założony ogród.   

2. Wniosek i zasady można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Hugo Kołłątaja 1 lub ze strony 

internetowej ZBiLK (zakładka Obsługa mieszkańców/dokumenty i formularze) 

3. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z podpisanym załącznikiem należy złożyć w Biurze Obsługi 

Mieszkańca. 

4. Zgoda lub odmowa na zagospodarowanie trenów wokół budynku zostanie wydana na piśmie                   

w ciągu 30 dni i będzie zawierała informacje tj. pow. przyznanej parceli, mapkę poglądową, okres 

na jaki została wydana zgoda oraz obowiązki związane z utrzymaniem terenu lub informacje o 

odmowie wraz z podaniem przyczyny.   

5. Najemca będzie ponosił pełna odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz za szkody 

powstałe w mieniu użyczanym, które powstały w wyniku jego działań, zaniechań lub zaniedbań. 

6. Nie będzie możliwości grodzenia ogródków. Dopuszcza się oddzielenie ogrodu od przestrzeni 

publicznej m.in. w formie żywopłotu czy palisady, jedynie w celu chronienia go przed wejściem 

np. zwierząt. Nie można stosować barier wyższych niż 60 cm.  

7. Nie ma możliwości nasadzenia drzew oraz innych roślinności, których system korzeniowy może 

zagrażać fundamentom, które mogą zacieniać inne lokale oraz pnących się po ścianie budynku. 

Dopuszcza się wyłącznie gatunki i odmiany roślinności nisko rosnących i karłowatych, o systemie 

korzeniowym nie zagrażającym fundamentom budynku, nie ograniczających dostępu światła do 

mieszkań, nie wydzielających uciążliwych zapachów czy innych uciążliwości dla sąsiadów. 

8. Korzystanie z ogródka nie może zakłócać ciszy oraz spokoju innym mieszkańcom ze szczególnym 

uwzględnieniem ciszy nocnej. 

9. Na terenie ogródka nie ma możliwości rozpalenia ogniska oraz korzystania z grilla. 

 

 

 

  

     
                 Podpis wnioskodawcy/ów 

 

 
1 Mieszkaniec, który posiada tytuł prawny do lokalu i wobec którego nie wszczęto procedury rozwiązania umowy najmu. 


