
UCHWALA NR 109/2012

Prerydium Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie zasad ustalania i rozliczania oplafy wodnej w rodzinnych

ogrodach dzialkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD dz\atalqc na podstawie $142 ust.4 regulaminu
ROD, postanawia:

$ 1
1. Wprowadzii zasady ustalania i rozliczania oplaty wodnej w rodzinnych

ogrodach dziaikowych korzystaj4cych z wody dostarczanej przez dostawcQ
zewnetrznego. Optaty wodnej nie stosu.je siq w rodzinnych ogrodach
dzialkowych korzystajqcych z wlasnych ujE6,

2. Oplata wodna ma na celu pokrycie koszl6w zwiqzanych z doprowadzeniem
wody do dzialek i eksploatacj4 sieci 096lnoogrodowej.

$ 2
1. Oplatg wodn4 zgodnie z $142 ust. 4 regulaminu ROD, uchwala corocznie

walne zebranie na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale.

2. Projekt uchwaly w sprawie oplaty wodnej z podaniem terminu jej wnoszenia.
zgodme z $ 29 pkt. 9 regulaminu ROD przygotowuje i przedklada na walnym
zebraniu zarzqd ROD.

$ 3
1. Zarz4d ROD opracowuj4c projekt uchwaly o kt6rej mowa w $ 2 ust. 2

niniejszej uchwaly, proponuje wysokoSi oplaty wodnej na dany rok z
uwzglgdnieniem w szczeg6lnoSci koszt6w *ynikaj4cych z:
a. ubytk6w wody w sieci ( r62nica migdzy wodomierzami gt6wnymi a sumq

wskazaf wodomierzy na poszczeg6lnych dzialkach - podlicznikami)'
b. ub1'tk6w wody z powodu awarii sieci w ciqgu sezonr.
c. napelnienia sieci wodq na poczqtku sezonu (wiosna ) oraz zrzutrr wody na

koniec sezonu !esiei),
d odc4tu stan6w wodomierzy na poszczeg6lnych dzialkach,
e. konserwacj i sieci, bieZqcych napraw i usuwania awarii siect wodociqgowej'

2. Koszty, o kt6rych mowa w ust. 1, zarzqd ptzedstawia w uzasadnieniu uchwaly,

o kt6rej mowa w $ 2 ust. 2-



3- *jmeod6 cphfy wodnej usralana jesr na podsrawie danych z roKu ubieglego,t qle&iili@ nadwyzek i niedobor6w.
{ t Ep.&t c/yqpicaia naary{i nie moina jej przeznaczy(na cele inneril oboiiraie oplaty wodaei r

"gilno.ga6;;"*v 

'wrYJ w KoleJnym roku oraz na naklady na siei wodnq

5. Qla4 wodn4 wnoszq dzialkowcy, kt6rych dzialki podlqczone s4 do sieciogrodowej

6. @ata wodna stanowi iloraz l
uch\ /ary i liczby dzialkowc6*totout 

o kl6rych mowa w $3 ust. I ninieisze.j' podl4czonych do sieci og6lnoogrooowel.

$ 4
Niniejsza uchwata w chodzi w edre z onrem I czerwca 2012 roku,

'*frP'l l,
t I A/,tJl/

Eugetriusz ITONDRACI(I

Warszqwe, dniq 14 m.qja 20I 2 r.

WICEPREZES


