
REGULAMIN DOTYCZĄCY ZAKŁADANIA I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY                                

W ROD „ZAELESIE” W PILE 

1. Każdy Działkowiec, który posiada wodomierz na swojej działce jest zobowiązany zapoznad się   z ustaleniami 

niniejszego regulaminu. 

2. Zakupu wodomierzy i zaworów przedlicznikowych dokonuje Zarząd, ze środków płatniczych zebranych na 

ten cel zgodnie z uchwałą walnego zebrania nadzwyczajnego z dnia 21.07.2018r. 

3. Usytuowanie wodomierza powinno odpowiadad następującym warunkom: 

a) licznik musi byd sprawny technicznie, posiadad plombę na pokrywie i aktualną cechę legalizacyjną, 

b) musi byd zapewniona możliwośd odczytu wskazao licznika i kontroli stanu plomb, 

c) przed wodomierzem, tj. od strony dopływu wody do niego, powinien byd zabudowany zawór odcina-

jący wodę, 

d) przez wodomierz powinna przepływad cała ilośd wody pobieranej na danej działce, 

e) od strony dopływu wody do wodomierza zabrania się montowania trójników lub innych urządzeo 

umożliwiających czerpanie wody, 

f) każdy działkowiec jest zobowiązany udostępnid działkę do demontażu na sezon zimowy  i założenia 

oraz zaplombowania wodomierza przed napełnieniem instalacji wodociągowej   w ROD,  

g) terminy montażu, demontażu, odkręcenia wody, będą podawane w osobnym ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeo i na stronie internetowej. 

Odbiór zainstalowanych wodomierzy 

4. Odbioru wodomierza i jego zaplombowanie dokonuje specjalnie do tego celu powołana Komisja Wodna w 

obecności użytkownika działki. 

5. W czasie odbioru wodomierza Komisja powinna sprawdzid: 

a) jego stan techniczny, stan plomby na obudowie, 

b) prawidłowośd i szczelnośd połączeo wodomierza zsiecią wodną, 

c) kierunek obrotów wskaźników przepływu wody, 

d) numer i stan licznika wodomierza. 

6. Członkowie komisji wodnej sporządzają z kontroli protokół odbioru wodomierza. 

Okresowa kontrola wodomierzy 

7. Działkowcy posiadający zainstalowany wodomierz zobowiązani są do udostępnienia go do kontroli członkom 

Komisji Wodnej na każde ich żądanie. 

8. Komisja Wodna przeprowadza wyrywkowe, całoroczne sprawdzanie czy działkowcy nie korzystają z ujęd wo-

dy z pominięciem wodomierza oraz na każde polecenie Zarządu. Z przeprowadzonych kontroli członkowie 

komisji sporządzają protokoły pokontrolne, które są odpowiednio przechowywane w aktach Ogrodu. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użytkowania wodomierza przez działkowca, czynienia trudności 

Komisji Wodnej przez powyższego podczas kontroli lub uchylania się przed kontrolą, udowodnienia kradzieży 

wody, Komisja Wodna ma obowiązek szczegółowo opisad ten fakt w protokolepokontrolnym. Następnie wy-

stępuje do Zarządu z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec danego działkowca. 

Na podstawie art. 32 i 36. 3 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Stowa-

rzyszenie ogrodowe może wypowiedzied umowę jeżeli działkowiec korzysta z działki w sposób sprzeczny z 

przepisami ustawy. 

10. W przypadku uszkodzenia wodomierza należy bezzwłocznie zgłosid ten fakt członkom Komisji Wodnej, ce-

lem ustalenia dalszego toku postępowania. 

11. Różnicę stanu licznika głównego i podliczników na działkach pokrywają solidarnie wszyscy działkowcy. 

12. Działkowiec ponosi opłatę stałą związaną z kosztami utrzymania, demontażem, montażem i czyszczeniem 

wodomierzy. 

13. Działkowiec otrzymuje przydział na użycie wody na jedną działkę w okresie sezonu według przydziału 

wodno – prawnego wydanego przez Wody Polskie, przekroczenie limitu spowoduje naliczeniae 10 krotnej 

kwoty. 

14. Działkowiec jest zobowiązany do ochrony wodomierzy przed ich zniszczeniem bądź zerwaniem plomb. 



15. Wszelkie wątpliwości działkowców w sprawie niniejszego regulaminu należy zgłaszad na piśmie członkom 

Zarządu. 

16. Wodomierze muszą byd wymienione po upływie 5 lat bądź poddane ponownej legalizacji. 
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