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ROZDZIAŁ I  

 
Przepisy wstępne 

 
§ 1 

 
1. Przepisy niniejszego Regulaminu określają: 

 zasady korzystania z ogólnoogrodowej sieci wodociągowej zimnej wody w kompleksach 
ogrodów „Relaks-1” i „Relaks-2”; 

 obowiązki Zarządu ROD oraz obowiązki dzierżawcy działki korzystającego z 
ogólnoogrodowej sieci wodociągowej; 

  zasady uiszczania opłat ogrodowych i rozliczania kosztów jej dostawy; 
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a/ dzierżawca działki – pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w 
ROD na podstawie prawa do działki; 
b/ działka – podstawowa jednostka przestrzenna ROD podłączona do ogólnoogrodowej 
sieci wodociągowej; 
c/ ROD – Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” obejmujący kompleksy ogrodów „Relaks-1” i 
„Relaks-2”; 
d/ ogólnoogrodowa sieć wodociągowa – przewody główne wraz z elementami łączącymi 
zestawy; 
e/ zestaw wodomierzowy – zespół elementów składających się z wodomierza, zaworu 
czerpalnego, zamykającego oraz kolanek i złączek tworzących punkt odbioru wody. 
 
 

§ 2 
 

1. Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru 
działki określonego w Statucie PZD i Regulaminie ROD, a w szczególności do 
zagospodarowania i uprawy działki oraz rekreacji i wypoczynku. 

2. Zewnętrznym dostawcą wody do granic /główny wodomierz/ jest Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Brzegu zobowiązane podpisaną umową na dostawę 
wody. 

3. Zarząd ROD „Relaks” w Brzegu jest dystrybutorem wody poprzez ogólnoogrodową sieć 
wodociągową wewnątrz ogrodów „Relaks-1” i „Relaks-2” 

 
ROZDZIAŁ II 

 
Przepisy w zakresie obowiązków Zarządu ROD i dzierżawców działek. 

 
 

§ 3 
1. Do obowiązków Zarządu ROD należy: 

a/ dostarczanie wody poprzez ogólnoogrodową sieć wodociągową do poszczególnych działek; 
b/ prowadzenie ewidencji zużytej wody na poszczególnych jej punktach odbioru, dokonywania 
na bieżąco analizy zużycia  wykorzystując stany wodomierzy głównych;  

c/ prowadzenie numerowej ewidencji wodomierzy i plomb; 
d/ dokonywanie odczytów stanu wodomierza, prawidłowości jego plombowania i podłączenia; 
e/ napełnianie sieci wodociągowej na początku sezonu /wiosna/, oraz zrzutu wody na koniec 
sezonu /jesień/; 
f/ informowanie dzierżawców działek w nawiązaniu do ust 1e o terminach na stronie internetowej 
ROD i tablicach ogłoszeniowych; 
 



                                                                             

2. Do obowiązków dzierżawców działek należy: 
 

a/ odbieranie wody przez przyłącze do działki i zestaw wodomierzowy; 
 
b/ wykorzystywanie pobranej wody zgodnie z § 49 pkt 1-3 oraz  § 77 pkt 1 Regulaminu ROD w 
sposób racjonalny i oszczędny; 
 
c/ umożliwienia wstępu na dzierżawione działki członkom Zarządu ROD w celu dokonania 
odczytu stanu wodomierza oraz prawidłowości jego plombowania i podłączenia; 
 
d/ utrzymywanie w sprawności technicznej sieci wodociągowej zlokalizowanej na dzierżawionej 
działce oraz pokrywanie kosztów jej konserwacji i napraw /ewentualnych wymian/ oraz 
kosztów wynikających z powstałej awarii; 
 
e/ obowiązkowa obecność podczas napełniania sieci wodociągowej na początku sezonu 
/wiosna/ oraz zrzutu wody na koniec sezonu /jesień/; 
 
f/ otrzymanie zgody na przyłączenie dzierżawionej działki do ogólnoogrodowej sieci 
wodociągowej od Zarządu ROD poprzez wypełnienie i złożenie wniosku; 
 
g/ dostarczenie do Zarządu ROD aktualnego odczytu wodomierza dwa razy w roku 
kalendarzowym w terminach do 30 czerwca i do 30 września, a w terminie do 30 listopada 
rozliczenie się całkowite wg, wskazań wodomierza z opłaty zaliczkowej.  
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Korzystanie z sieci wodociągowej. 
 

§ 4. 
 

1. Z ogólnoogrodowej sieci wodociągowej mogą korzystać dzierżawcy działek, którzy są 
wyposażeni w zestaw wodomierzowy wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, po 
uzyskaniu zgody od Zarządu ROD na wykonanie przyłącza. 

2. Dzierżawca działki, który zamierza podłączyć się do ogólnoogrodowej sieci wodociągowej 
powinien: 
 
a/ pobrać od Zarządu ROD druk „Wniosek o zgodę na przyłączenie dzierżawionej działki do 
ogólnoogrodowej sieci wodociągowej”; 
b/ wniosek wypełnić zgodnie z przedstawionymi punktami i następnie złożyć do Zarządu ROD ; 
 
c/ zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu akceptując zawarte w nim warunki i 
postanowienia czytelnym podpisem; 
 
d/ po uzyskaniu zgody od Zarządu ROD, dokonać stosownych opłat przedstawionych w 
rozdziale  IV niniejszego Regulaminu;  
 
e/ praktycznie realizować proces podłączenia. 
 
 

 
 
 
 



                                                                             

§ 5. 
 

1. Zakup zestawu wodomierzowego oraz elementów sieci wodociągowej na dzierżawionej 
działce, ich montaż dzierżawca działki wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt, 

2. Montażu musi dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie - po 
uprzednim zgłoszeniu do Zarządu ROD. 

3. Dzierżawca działki może korzystać w porozumieniu z Zarządem ROD z usług osoby 
będącej w dyspozycji ROD posiadającej stosowne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie 
montażu instalacji wodnej. 

4. Odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego dokonują: 

 przedstawiciel Zarządu ROD; 

 osoba wykonująca podłączenie/posiadająca odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje/; 

 dzierżawca działki. 
5. Przedstawiciel zarządu ROD sprawdza prawidłowość wykonania podłącze- 

nia, plombuje wodomierz oraz sporządza protokół w 3 egzemplarzach z podpisami stron 
przedstawionymi w pkt 4. 
 

 
§ 6. 

 
1. W świetle przepisów prawnych dotyczących przyrządów pomiarowych używany 

wodomierz podlega kontroli metrologicznej polegającej na ponownej legalizacji po 5 
latach od legalizacji pierwotnej wykonanej przez producenta. 

2. Ważność legalizacji pierwotnej liczy się od dnia 01 stycznia roku następującego po roku, 
w którym legalizacja została dokonana. Legalizację ponowną dzierżawca działki 
wykonuje również po każdej naprawie wodomierza. 

3. Jeżeli wodomierz nie zostanie poddany legalizacji wg  powyższych wymagań – należy 
go wymienić na nowy. 

4. Koszty czynności przedstawione w pkt 1 pokrywa dzierżawca działki. 
5. W przypadku nie zrealizowania treści zawartej w pkt1 i w pkt2  przez dzierżawcę działki, 

Zarząd ROD ma prawo odłączenia dzierżawcy działki od ogólnoogrodowej sieci 
wodociągowej, a kosztami odłączenia obciąża dzierżawcę działki. 

6. Karta gwarancyjna wodomierza znajduje się w ewidencji Zarządu ROD. 
 
 
 
 
 

§ 7. 
 

1. Zarząd ROD zobowiązuje dzierżawców działki do odpowiedniego zabezpieczenia 
zestawu wodomierzowego przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
/zabezpieczenie przed mrozem, wodą deszczową, celowym uszkodzeniem/. 

2. W nawiązaniu do §3 ust. 2e  Zarząd ROD zobowiązuje dzierżawców działek do 
obowiązkowej obecności podczas napełniania sieci wodociągowej na początku sezonu 
/wiosna/, oraz zrzutu wody na koniec sezonu /jesień/. 

3. O terminie realizacji czynności przedstawionych w ust.2 Zarząd ROD zobowiązuje się 
informować dzierżawców działek na stronie internetowej ROD i tablicach 
ogłoszeniowych. 

 
 

 



                                                                             

ROZDZIAŁ IV. 
 

Opłaty i rozliczenie kosztów dostawy wody. 
 

§ 8. 
 

1. Opłata za 1 m3 wody obliczana będzie zgodnie z stawkami ustalonymi przez 
zewnętrznego dostawcę wody tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w 
Brzegu. 

2. Rozliczenie kosztów zużytej wody przez dzierżawce działki może odbywać się 
wyłącznie na zasadach i terminach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Uchwał 
Walnego Zebrania członków ROD. 

 
§ 9. 

 
1. Dzierżawca działki podłączony do ogólnoogrodowej sieci wodociągowej wnosi n/w 

opłaty: 
a/ opłata wodna; 
b/ opłata przyłączeniowa; 
c/ opłata ogrodowa; 
d/ opłata zaliczkowa. 

 
 

§ 10. 
1. Opłata  wodna  ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody. 
2. Wysokość opłaty wodnej na dany rok kalendarzowy proponuje Zarząd ROD 

uwzględniając w szczególności koszty wynikające z: 
 

a/ ubytków wody w sieci /różnica między wodomierzami głównymi, a sumą wskazań 
wodomierzy na poszczególnych działkach/; 
 
b/ ubytków wody z powodu awarii sieci wodociągowej w ciągu sezonu; 
c/ napełnianiu 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 roku ubiegłego, z 
uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów. Stanowi ona iloraz kosztów o których mowa w 
ust 1 i 2 i liczby dzierżawców działek podłączonych do ogólnoogrodowej sieci 
wodociągowej. 

4. Opłatę wodną uchwala corocznie Walne Zebranie Członków ROD po przedstawieniu 
przez Zarząd ROD jej projektu z podaniem terminu jej wnoszenia. 
 

 
§ 11. 

 
1. Opłatę przyłączeniową opłacają dzierżawcy działek, którzy nie uczestniczyli w procesie 

wodociągowania ogrodów w latach poprzednich. 
2. Powyższa opłata stanowi udział dzierżawcy działki w powstaniu w latach poprzednich 

ogólnoogrodowej sieci wodociągowej i równa jest wnoszonej przez innych dzierżawców 
działek opłacie w trakcie wodociągowania ogrodów. 

3. Wysokość opłaty przyłączeniowej określa Zarząd ROD w stosownej uchwale. 
 
 



                                                                             

 
§ 12. 

 
1. Opłata ogrodowa to część środków finansowych, która dzierżawca działki opłaca z 

przeznaczeniem na: 
 

a/ koszty konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii ogólnoogrodowej sieci 
wodociągowej; 
 
b/  opłaty na dostawę wody przeznaczonej na teren ogólny i infrastrukturę ogrodową; 
 

2. Opłata o której mowa w ust.1 pokrywana jest przez wszystkich działkowców, niezależnie 
od podłączenia działek do ogólnoogrodowej sieci wodociągowej. 

3. Opłatę ogrodową uchwala corocznie  Walne Zebranie Członków ROD z podaniem 
terminu jej wnoszenia. 

 
 
 
 
 

§ 13. 
 

1. Opłata zaliczkowa to część kosztów jaką dzierżawca działki przeznacza na 
gromadzenie funduszu pokrywającego koszty zużycia indywidualnego wody. 

2. Opłatę zaliczkową uchwala corocznie  Walne Zebranie Członków ROD z podaniem 
terminu jej wnoszenia. 

 
 

 
§ 14. 

 
1. Dzierżawca działki zobowiązany jest do rozliczenia się z przepisów w § 10;11;12 i 13 w 

n/w terminach: 

a/ opłata zaliczkowa – wpłata do 30 czerwca, rozliczenie do 30 listopada; 

b/ opłata wodna, ogrodowa – do 30 czerwca; 

c/ opłata przyłączeniowa – po uzyskaniu zgody Zarządu ROD na przyłączenie. 

 

 
§ 15. 

 
1. W przypadku zmiany dzierżawcy działki w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenie 

następuje dla każdego dzierżawcy działki za okres korzystania z działki, biorąc za 
podstawę rozliczenia datę zawarcia umowy przeniesienia prawa do działki. 

2. Dzierżawca działki zbywający działkę zobowiązany jest do powiadomienia Zarządu 
ROD o terminie zawarcia umowy przeniesienia prawa do działki w celu dokonania przez 
członka Zarządu ROD odczytu stanu wskazania wodomierza i określenia wielkości 
zużycia wody oraz rozliczenia się z jej zużycia. 

3. W przypadku braku powiadomienia za roczne zużycie wody opłat dokonuje  dzierżawca 
działki , na którego zostało przeniesione prawo do użytkowania działki. 

 
 



                                                                             

§ 16. 
 

1. Zarząd ROD może wstrzymać dostawę wody dla dzierżawcy działki, jeżeli opóźnienie z 
uiszczeniem opłat za wodę przekroczy 30 dni od terminów przedstawionych w §14 ust. 
1 „a”, „b” i „c” lub jeżeli woda będzie wykorzystywana do celów nie związanych z 
działką. 

2. O zamiarze wstrzymania dostaw wody Zarząd ROD uprzedza dzierżawcę działki 
bezpośrednio, telefonicznie, listownie lub poczta elektroniczną z tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ V. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 17. 
 

1. W nawiązaniu do §3. ust.2 c stwierdzone przez członka Zarządu ROD pobieranie wody 
poza wodomierzem, uznaje się za kradzież na szkodę ROD. 

2. W przypadku nie zgłoszenia awarii niesprawności połączenia, celowej ingerencji co do 
wskazań wodomierza, samowolne rozplombowanie wodomierza- Zarząd ROD ma 
prawo odłączenia dzierżawcy działki od ogólnoogrodowej sieci wodociągowej. Ponowne 
podłączenie wiąże się z kosztami , które poniesie dzierżawca działki wg wystawionej 
faktury. 

 
 

§ 18. 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane 
/uzupełniane/ jedynie przez Walne Zebranie Członków ROD. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy 
Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o „Rodzinnych Ogrodach Działkowych”, „Statutu 
PZD” uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 2 lipca 2015 roku 
wraz ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD  w dniu 9 
grudnia 2017 roku i Kodeksu Prawa Cywilnego. 

3. Integralna częścią Regulaminu są załączniki: 

 Załącznik nr 1 – „Wniosek o zgodę na przyłączenie działki do ogólnoogrodowej 
sieci wodociągowej”. 

 Załącznik nr 2 – „Umowa Nr …….. użytkowania sieci wodociągowej”. 
4. Niniejszy Regulamin został uchwalony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 

członków ROD „Relaks” w dniu 21.04.2018 roku Uchwałą Nr 10/2018 r. 
 

  



                                                                             
Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej w ROD „Relaks” w Brzegu stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr 10/2018 z dnia 21.04.2018 r. Walnego Zebrania sprawozdawczego członków ROD 
„Relaks” w Brzegu. 

 

Zarząd ROD „RELAKS” 
                                                                                         w Brzegu 

                                                                    49 – 300 Brzeg 
                                                                         ul. Fabryczna 15. 

 
WNIOSEK 

O ZGODĘ NA PRZYŁĄCZENIE DZIAŁKI 
DO OGÓLNOOGRODOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

 
 

Miejscowość 

 
          --------  ---------  ---------- 
Data (dzień, miesiąc-rok) 

 
 
Nr 
działki 

 

 
Dane wnioskodawcy: 
 

Nazwisko 
 

 

Imię 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 
                          
 
 Kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr mieszkania 

Telefon kontaktowy  

 
Wniosek dotyczy:  ( proszę zakreślić właściwy kwadrat) 

 
 

Wykonania nowego przyłącza działki do ogólnoogrodowej sieci wodociągowej. 
     
Ponownego przyłączenia działki do ogólnoogrodowej sieci wodociągowej. 
 

    
   Zmiany w istniejącym przyłączu działki do ogólnoogrodowej sieci wodociągowej; np.: wymiana  
    wodomierza, zmiana plomby. 

 
                   
Personalia osoby, która będzie dokonywała  
podłączenia działki do sieci. 

 

Planowany termin rozpoczęcia  
prac. 

 

Planowany termin zakończenia prac 
 

  

Czy przyłącze będzie przechodziło przez inną 
działkę? Jeśli tak to proszę podać nr działki. 
Czy strony osiągnęły w tej sprawie wymagane 
porozumienie na piśmie? Jeśli tak to kopia 
porozumienia stanowi załącznik do 
niniejszego wniosku 

 

Przewidywane zużycie roczne wody w m
3. 

 
 

Wskazanie celów użytkowania wody z sieci 
ogólnoogrodowej.  

 

  

 

 

 



                                                                             
Szkic sytuacyjny- określający miejsce planowanego przyłącza do sieci ogólnoogrodowej, usytuowanie studzienki na 
działce mieszczącej zawór odcinający dopływ wody do licznika, licznik (wodomierz) indywidualny zawór spustowy, 
oznaczenie drogi prowadzenia rur od miejsca przyłącza do sieci ogólnoogrodowej do miejsca końcowego zaworu np.: 
w altanie (na szkicu zaznaczyć należy głębokość położenia rur, określić ich rodzaj, rodzaj zaworu) 
 

 

       
Oświadczenia. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej  „Relaks” w 
Brzegu, akceptuję zawarte w nim warunki i postanowienia zobowiązując się do ich przestrzegania. Wiem, 
że bez zgody Zarządu nie mogę podłączać   działki do ogólnoogrodowej sieci wodociągowej. 

2. W przypadku uzyskania zgody na dokonanie przyłącza zobowiązuję się do przywrócenia infrastruktury 
ogrodowej do stanu pierwotnego. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 101. poz.926, z późn. 
zm.), przez Zarząd ROD „RELAKS” w Brzegu w celu określenia warunków przyłączenia oraz realizacji 
przyłączenia do sieci ogólnoogrodowej. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania 
informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, 
uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 

 
Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 
Uwaga: Wniosek niepełny nie będzie rozpatrywany 
 

Potwierdzenie wniesienia opłaty eksploatacyjnej 
W kwocie …………………… zł 

 
 
Podpis i pieczęć skarbnika Zarządu ROD „RELAKS” 

Wniosek uzyskał zgodę* odmowę*  
 
 
Nr Uchwały, data, podpis i pieczęć prezesa (wiceprezesa) Zarządu 
ROD „RELAKS” w Brzegu  

 



                                                                             
Załącznik nr 2 do „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej w „RELAKS” w Brzegu” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

10/2018 z dnia 21.04.2018 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD „RELAKS” w Brzegu. 

 
UMOWA Nr ……/……..... 

 
UZYTKOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 
zawarta w dniu ……………………………………………………… pomiędzy: 
 
Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Relaks” w Brzegu, ul. Fabryczna 15. 
 
Reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu       p   : ………………………………………………………………………. 
 
Wiceprezesa Zarządu p.    : …………………………………………………………………….. 
 
a dzierżawcą działki: 
P. …………………………………………………………………………………………………... 
         (Nazwisko i imię, adres zamieszkania seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, nr działki) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

p. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

          (Nazwisko i imię, adres zamieszkania seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, nr działki) 
 

    ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

WARUNKI UMOWY 

§ 1. 

1. Zarząd ROD „RELAKS” w Brzegu oświadcza, że ma zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o 
w Brzegu i zobowiązuje się dostarczać wodę poprzez sieć wodociągową do działki nr ………………………….. 

 
2. Dzierżawca działki zobowiązuje się, że na działce o numerze wyszczególnionym w pkt. 1 będzie odbierał wodę poprzez punkt 

wodny (zawór zamykający, wodomierz, zawór spustowy). Wodomierz o numerze …………………pl. numer 
………………………………………… 

 
3. Zarząd ROD „RELAKS” zobowiązuje dzierżawce działki przed podpisaniem Umowy do zapoznania się z „Regulaminem 

korzystania z sieci wodociągowej”. 

 

§ 2. 

1. Dzierżawca działki zobowiązuje się do wykorzystywania wody zgodnie z § 77 pkt.1 oraz z §49 pkt. 1- 3 Regulaminu 

ROD. 

2. Dzierżawca działki ma obowiązek umożliwienia wstępu na dzierżawioną działkę członkom Zarządu ROD „Relaks” w 

Brzegu w celu dokonania odczytu stanu wodomierza oraz prawidłowości jego podłączenia do sieci wodociągowej. 

3. Stwierdzone przez członka Zarządu ROD „Relaks” w Brzegu pobieranie wody przez dzierżawcę działki poza 

wodomierzem, uznaje się za kradzież na szkodę ROD „Relaks”. W przypadku  nie zgłoszenia awarii niesprawności 

połączenia, celowej ingerencji co do wskazań wodomierza, samowolne rozplombowanie wodomierza lub przyłącza Zarząd 

ROD „Relaks” w Brzegu ma prawo odłączenia dzierżawcy działki od sieci głównej. Ponowne podłączenie do sieci 

wodociągowej wiąże się z kosztami, które poniesie dzierżawca działki wg wystawionej faktury. 

 

 

 

§ 3. 

1. W świetle przepisów prawnych dotyczących przyrządów pomiarowych używany wodomierz podlega kontroli 
metrologicznej polegającej na legalizacji ponownej po 5-ciu latach od legalizacji pierwotnej wykonanej przez producenta. 
Ważność legalizacji pierwotnej liczy się od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została 



                                                                             
dokonana. Legalizację ponowną dzierżawca działki wykonuje również po każdej naprawie wodomierza. Jeżeli wodomierz 
nie zostanie poddany legalizacji według powyższych wymagań – należy go wymienić. 

2. Koszty czynności przedstawione w pkt. 1 pokrywa dzierżawca. 
3. W przypadku nie zrealizowania treści zawartej w pkt. 1,  i pkt. 2 przez dzierżawcę działki Zarząd ROD „Relaks” w Brzegu  

ma prawo odłączenia dzierżawcy działki od sieci wodociągowej. 
4. Karta gwarancyjna wodomierza jest dołączona do egzemplarza umowy, który posiada Zarząd ROD „Relaks” w Brzegu. 

 
 

§ 4. 

1. Punkt pobrania wody na dzierżawionej działce  powinien być odpowiednio zabezpieczony przed warunkami 

atmosferycznymi (zabezpieczenie przed mrozem oraz woda deszczową, celowym uszkodzeniem). 

2. Zarząd ROD „Relaks” w Brzegu zobowiązuje dzierżawcę działki do jego obecności podczas napełniania sieci 

wodociągowej na początku sezonu (wiosna) oraz zrzutu wody na koniec sezonu (jesień). 

3. O terminach podczas realizacji czynności przedstawionych w pkt. 2 Zarząd ROD „Relaks” w Brzegu będzie informował 

dzierżawców działek na stronie internetowej ROD „Relaks”  i tablicach ogłoszeniowych. 

 

§ 5. 

1. Opłata za 1 m
3  

wody obliczana będzie zgodnie ze stawkami ustalonymi przez dostawce wody- Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z.o.o w Brzegu. 

2. Rozliczenie kosztów wody zużytej przez dzierżawcę działki może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez 

Zarząd ROD „Relaks” w Brzegu i zatwierdzonymi uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Relaks” oraz 

przepisów określonych w „Regulaminie korzystania z sieci wodociągowej w ROD „Relaks” 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane tylko w formie 

aneksów podpisanych przez obie strony. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o ROD i Regulaminu 

korzystania z sieci wodociągowej i Kodeksu  Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Podpisy stron: 

 

                        Dzierżawca działki                                                                       Reprezentanci ROD 

                        …………………………………..                                           ………………………………… 

                          

                        …………………………………..                                           ………………………………… 

 

 

 


