
REGULAMIN                                                                               

KORZYSTANIA Z WODY w ROD IM. WŁ.REYMONTA W PRASZCE 

 

& 1 

PODŁĄCZENIE DO SIECI I KORZYSTANIE Z WODY 

1. Korzystanie z wody na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogrodowej 

za zgodą Zarządu ROD, którego to podłączenia dokonuje osoba upoważniona. 

2. Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do uprawy działki i jej 

zagospodarowania. 

3. Rozpoczęcie dostawy wody musi być poprzedzone przeglądem i akceptacją 

indywidualnego podłączenia przez hydraulika ogrodowego. 

& 2 

OPŁATA WODNA 

1. Opłatę wodną uchwala c rocznie walne zebranie na zasadach określonych w niniejszej 

uchwale. 

2. Zarząd ROD proponuje wysokość opłaty wodnej na dany rok z uwzględnieniem w 

szczególności kosztów wynikających z: 

a) ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań 

wodomierzy na po szczególnych działkach) 

b)  ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu, 

c) napełnienia sieci wodą na początku sezonu (wiosna) oraz zrzutu wody na koniec sezonu 

(jesień). 

d) dokonania odczytów wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach. 

3. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z ubiegłego roku , u 

uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów. 

4. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można jej przeznaczyć na cele inne niż obniżenie 

opłaty wodnej w następnym roku oraz na nakłady na sieć wodną ogrodową. 

5. Opłatę wodną wnoszą działkowcy, których działki podłączone są do sieci ogrodowej. 

6. W uchwale w sprawie opłaty wodnej nie uwzględnia się: 

a) Kosztów konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej 

b) Opłaty za dostawę wody przeznaczonej na teren ogólny i infrastrukturę ogrodową 

7. Opłaty, o których mowa w pkt.6 określa się w uchwale walnego zebrania w sprawie 

wysokości opłaty ogrodowej  i terminu jej wnoszenia. 

8. Opłaty, o których mowa w pkt.6 pokrywane są przez wszystkich działkowców, niezależnie od 

podłączenia działek do sieci ogrodowej. 

9. Opłaty za indywidualne zużycie wody wyliczane są w oparciu o odczyty wodomierzy na 

poszczególnych działkach. 



& 3 

ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY 

1. Rozliczenie wody zużytej przez działkowca następuje wg ceny za 1 m3 stosowanej przez 

zewnętrznego dostawcę w chwili dokonywania wpłaty przez działkowca. 

2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu zużytej wody ustalane są na podstawie wskazań 

indywidualnych wodomierzy odczytywanych przez powołany zespół w obecności 

użytkownika działki lub osoby przez niego wyznaczonej w terminie wyznaczonym przez 

Zarząd ROD. 

3. Termin wnoszonych opłat wyznaczony jest przez Zarząd ROD. 

4. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej wody stanowi podstawę do zastosowania 

kary przewidzianej w regulaminie ROD. 

& 4 

NADZÓR I KONSERWACJA 

1. Nadzór i konserwacja sieci ogólno ogrodowej należy do zadań Zarządu ROD, który powinien 

współdziałać z osobą posiadającą kwalifikacje do eksploatacji sieci. 

2. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogrodową pokrywane są z ogólnej opłaty 

przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu. 

3. Do zadań hydraulika ogrodowego należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw 

sieci ogrodowej i nadzór nad jej stanem technicznym. 

4. Do rozwiązywania sporów związanych z wykorzystywaniem wody przez działkowców, Zarząd 

ROD doraźnie powołuje zespół z grona członków Zarządu ROD. 

& 5 

TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI 

1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego 

sieci lub sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z 

wody przez użytkownika działki, zespół o którym mowa w par.4 pkt.4 może przeprowadzić 

kontrolę sieci na indywidualnej działce. 

2. Kontrola przeprowadzana jest  przez zespół przy współudziale osoby, o której mowa w par.4 

pkt 1 w obecności użytkownika działki. 

3. Przedmiotem kontroli jest sposób wykorzystywania wody, ogólny stan sieci oraz 

funkcjonowanie i stan wodomierza. Wodomierz powinien być zaplombowany oraz 

zaopatrzony w atest wymagany  powszechnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół podpisany przez członków zespołu, 

hydraulika ogrodowego i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół 

przedstawiany jest Zarządowi ROD. 

5. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osoby wymienione  w pkt.4 należy zaznaczyć to 

w protokole z podaniem przyczyny. 

6. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenie kontroli przez użytkownika działki może 

być przesłanką do zastosowania kar przewidzianych w regulaminie ROD. 



7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli 

całości sieci wodociągowej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli zespół sporządza 

protokół, który zawiera dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez zespół 

protokół przedkładany jest Zarządowi ROD. 

& 6 

NIELEGALNY POBÓR WODY 

1. Za nielegalny pobór wody należy uznać: 

a) Podłączenie się do sieci wodociągowej z pominięciem wodomierza 

b) Ingerencję w funkcjonowanie wodomierza, która wpływa na wskazania ilości zużytej 

wody 

c) Przerwana plomba na wodomierzu lub jej brak 

& 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dla użytkownika lub użytkowników działek, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór 

wody (par.6) zostanie wymierzona kara grzywny za ilość wody, jaka wynika z różnicy ilości 

wody pobranej od dostawcy a sumą wody zużytej odczytanej z poszczególnych wodomierzy. 

2. Niezależnie od kary grzywny, o której mowa w pkt. 1, a którą należy traktować jako należność 

za udowodnioną kradzież dokonaną na szkodę Związku, Zarząd ROD może zastosować karę 

pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki. 

& 8 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków ROD 

im. Wł. Reymonta w Praszce. 

& 9 

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie Członków ROD                im. Wł. 

Reymonta w Praszce w dniu 17 marca 2016 roku. 

 


