
Regulamin 

Korzystania z wodociągowej sieci i rozliczania kosztów poboru wody  

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  ,, LOTNIK ‘’ we Wrocławiu 

 

Na podstawie §72 pkt.15,18 Statutu PZD , §77 pkt. 2,4,5 Regulaminu ROD w sprawie 

zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych ustala 

się niniejszy regulamin. 

 

            Zasady korzystania z ogrodowej sieci wodociągowej 

 

Działkowiec, który zamierza podłączyć dzierżawioną działkę do sieci wodociągowej 
zapoznają się niniejszym regulaminem potwierdzając zawarte w nim treści 
własnoręcznym podpisem. 

A/  Składa do Zarządu ogrodu pisemny wniosek którego wzór stanowi załącznik nr.1 do 
niniejszego regulaminu .Wzór wniosku zawiera warunki których spełnienie przez 
Wnioskodawcę powoduje jego rozpatrzenie.  

B/  Po uzyskaniu zgody na podłączenie do sieci wodociągowej działkowiec wnosi 
opłaty.  

1/ Opata inwestycyjna na budowę, modernizację oraz przyłączenie działki do sieci 
wodociągowej. 

2/  Koszt podłączenia działki do rurociągu głównego odbywa się na koszt własny 
użytkownika działki. Podłączenie może wykonać tylko osoba uprawniana przez Zarząd 
ogrodu. 

3/  Jeżeli przyłącze ma być przeprowadzone przez inną działkę dzierżawca udostępnia 
ją do tego celu na zasadzie wyrażenia pisemnego porozumienia zainteresowanych 
stron. 

4/  Pozaregulaminowe wykonanie przyłącza wodnego, pobieranie wody na działkę nie 
posiadającego przyłącza do wodociągowej sieci bez uprzedniego zgłoszenia Zarządowi 
będzie traktowane jako kradzież zgodnie z §94 ust.5 regulaminu ROD co stanowi rażące 
naruszenie prawa PZD . 

Stwierdzenie pobierania wody na działkę której działkowiec nie uczestniczył w kosztach 
budowy ogrodowej sieci wodociągowej i nie ponosi kosztów rozliczania zużycia wody 
oraz eksploatacji elementów infrastruktury sieci wodociągowej skutkować będzie 
naliczeniem kosztów eksploatacyjnych do wypowiedzenia umowy dzierżawy włącznie 



Opłaty na utrzymanie infrastruktury sieci wodociągowej i wodę 

1/ Zgodnie z §77 pkt.4 Regulaminu ROD rozliczanie kosztów zużytej przez działkowca wody 
może odbywać się na zasadach ustalonych przez Zarząd ROD i zatwierdzonych przez Walne 
Zebranie ROD . 

2/ Działkowcy nie posiadający wodomierzy opłacają opłatę ryczałtową, która jest częścią 
opłaty ogrodowej wyliczoną na koniec roku według wskazań licznika poboru prądu 
zamontowanego na pompie głębinowej studni dzielona przez ilość użytkowników sieci 
wodociągowej i zwiększonej o koszty obsługi i eksploatacji wodnej sieci ogrodowej. 

                               Postanowienia końcowe 

1/ Ogrodowa sieć wodociągowa jest uruchamiana każdego roku w dniu 1 kwietnia i 
zamykana w dniu 31 października. Walne Zebranie upoważnia Zarząd ogrodu do zmiany 
tych terminów w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych mogących mieć wpływ 
na stan technicznych urządzeń hydroforni i sieci wodnej. 

2/ Informacje o terminach włączania i wyłączania sieci wodnej Zarząd ROD będzie 
zamieszczał na tablicach informacyjnych i stronie internetowej ogrodu. 

3/ Za przygotowanie instalacji wodnej znajdującej się na działce do sezonu użytkowego 
odpowiada dzierżawca działki. 

4/ Stwierdzenie wycieków wody spowodowane wadliwym stanem technicznym lub złym 
zabezpieczeniem instalacji do poboru wody na działce może spowodować nałożenie 
dodatkowej opłaty lub odłączeniem dopływu wody do działki. 

 

Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu maże skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi prawem w tym odłączeniem dopływy wody do działki. 

Ponowne jej włączenie może nastąpić po usunięci wszystkich uchybień oraz pokryciu 
kosztów których wysokość ustala Zarząd ROD. 

Regulamin jest dokumentem przejściowym regulującym zasady przyłączenia i korzystania z 
sieci wodnej ogrodu oraz sposób rozliczania zużytej wody do dnia, w którym zostanie 
zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Ogrodu które odbędzie się w 2017 roku. 

Regulamin został sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla  

 

Egz . nr 1 Dzierżawca działki nr   ………….. 

Egz . nr2  Zarząd ROD – LOTNIK 

 

Zarząd ROD – LOTNIK                                                                 Dzierżawca Działki  


