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UCHWAŁA NR 1,0l 2020

KONFEREI\CJI DELE GATOW

RoD ,,SZAROTKA" w Rudzie śtąskiej z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie zasad regulujqcych korzystanie z sieci wodnej

w ROD ,,SZAROTKA"

Konferencja delegatów członków pZD ROD ,,SZAROTKA" w Rudzie Śląskiej, dzińając na

podstawie art.33 ust. 1i2ustawyoRoD, § 6apkt7 StatutuPZD, § 77 ust 2Regulaminu

RoD oraz § 5 ust 1 uchwa§ nr 57l20I9 Krajowego ZarządlPZD z dniaŻ7 lutego 2019 roku

w sprawie zasad ustalania i rozliczartia opła§ wodnej w ROD, postanawia uchwalió

Regulamin korzystania z sieci wodnej w ROD,,SZAROTKA" w Rudzie Śląskiej nastęPującej

treści:
t'/Regulamin

korrystania z sieci wodnej w non ,,SZAROTKA" w Rudzie śąst<ie;

§1
Podłqczenie do sieci i korzystanie z wody

1. Korzystanie z wody na dzińce możliwe jest poprzezpodłączenie do sieci Ogrodowej

za z§odą ZarząduROD, którego to podłączenia dokonuj e osoba upoważniona.

2. Woda na dzińcę może bvó w}korzystywana jedynie do uprawy działki i jej

zagospodarowania.
3. RJrpócręcie dostawy wody musi byó poprzedzone przeglądem i akceptacją dokonaną

prrć, Gośpodarza, indywidualnego podłączenia do sieci ogrodowej .

§2
Rozliczanie zuąl cia wo dy

1. Rozliczenie wody zużrytej przezdziałkowca następuje wg ceny za I m3 stosowanej PrZeZ

zevłnętt znego do stawcę.
2. opłatY *oiror" prr., działkowców z ty.tułu ntżytej wody ustalane Są na Podstawie

*ik-ń indywidualnych wodo mierzy odczy.tanych przez Gospodarza.

3. Kwota do zapłaty wnoszona raz w roku stanowi kwotę za zaźrytą wodę w roku

poprzednim, pomniej,szoną o wpłaconą zaliczkę w roku poprzednim oruz zvnększoną

o Źaliczkę,w wysokości zuĘciailości wody w roku pgprzednim, na rok bieżącY.

4. Termin wnoszenia opłat wyznaczofiy jestprzezZarząd ROD,
5. opóźnienie z utszcŹeńem opłaty z tl,tllłu zużrytĄ wody stanowi podstawę odłączenia

dopĘwu wody. * ''

6. ponÓ*ne podłączenie do sieci wodnej będzie możliwe po usunięcil przycrYnY odcięcia

i uiszczeniu opiaty w kwocie 150,00 zł. i

1. W przypadku Uiatu możliwości odczytu stanu licznika wody jesienią oraz braku

-oili*oś"i zńożęnia plomby po zimie, za zlĘcie wody zostanie naliczota oPłatz

stanowiąca iloczyn kwoty I,00 zł oraz powierzchni działki działkowca tj. metróu

krvn rlraf nlw a,h dzi ałki



§J
Wymagania techniczne

L. ZakuP, montuż i zabezpieczenie wodomierza działkowiec wykonuje we własnym
zakresie i na własny kosź. Instalacja wodna musi byó wykonana ,gódn 

" 
z zasadari

takich instalacji, a wodomierz musi odpowiadać wymogom określoiym przez prezesa
Głównego Urzędu Miar, musi być sprawny technicznie i posiadać wużmąIĆgaIizację.

2. Przed wodomierzem (od strony dopływu wody) należy umieścić zawót odcinający
wodę. Przęz wodomierz musi przepŁywać cała ilość wody pobi ęranana dzińce.

3, W nakrętkach Przy wodomierzu muszą znajd,ować się otwory umożliwiające jego
zaplombowanie.

§4

L. W uzasadnionych o,rru#"x':rr;#ł#":r#I:::nością sprawdzenia stanu
technicznego sieci lub w syruacji wystąpienia przesianek świadczącycho niePrawidłowoŚciach w korzystaniu z wody przez uffiownika dziaki, Ó.Óuu
uPowaŻniona PtZeZ Zaruąd ROD posiadająca odpowiednie kwalifikacj e może
przeprowadzić kontrolę sieci i instalacji na działce.

2, Kontrola przepr ow adzana j est w obecno ści uzytkown ika działfi.
3. Przedmiotem kontroli jest sposób wykorzys§wania wo§y, ogólny stan sieci, stan

wodom i erza, p l om b or az w ażr,la cec! a Ie galizacyjna.
4, BezPodstawne uniemożliwienie plzeprowadzenia kontroli przez uĄ.tkownika dztałl<l

moŻe bYĆ Przesłanką do odcięcia dostawy wody o.- *ypo*i ędzeńarńoorry dzierżavy
działkowej.

Nirtrgohf, jobór 
wody

Zanielegalny pobór wody naleĘ uznaó* ,r"rególności:
a) podłączenie się do sięci wodnej z pominięciem licznlka,
b) ingerencję w fuŃcjonowanie licznika,która wpływa na wskazanie ilości zaĘcia

wody,
c) montaŻ trójników lub innych urządzeńumożliwiający pobór wody pozalicznikiem,
d) przerwanaplomba na wodomierzu lub jej brak.

Stwierdzenie nielegalnego poboru wody będzie skutkować natychmiastowym odcięciem
dopĘwu wody.

§ó
ogrodowa sieó wodociągowa :"r, ?łłł;!!ń*;::rr;:'roku w kwietniu i zarrrykana
w pńdzierniku.
O terminach Plombowania oraz terminach odczytu wodomierzy Zarząd, informuje
d_ziałkowców PoQtzezogłoszenia zamieszczonę na ogrodowych tablicacL ogłoszeń.
NiePrzestrzeganie Povryższego Regulaminu moze spowodować odcięcie *Jay oa działki oraz
wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej
InterPretacja niniejszego Regulaminu należ[ wyłącznie do Zarządu RoD ,,SZAR9TKA,, w
Rudzie SIąskiej.
Regulamin wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia uchwały w śprawie wprowad7enia zasad,
regulującychkorzystanie z wody w RoD ,,SZAROTI(,ĄI: 

' 
Rudźie Śląskiej.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
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