Piotrków Tryb. dnia ………………20………..r.

ZOBOWIĄZANIE DZIAŁKOWICZA
Ja, niżej podpisany(-a)…………………………………………………………..…
imię i nazwisko

jako użytkownik działki nr ……………, zobowiązuję się do przestrzegania poniższych
zasad i regulacji związanych z montażem wodomierzy, korzystaniem i rozliczaniem
zużycia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczna Polana”
w Piotrkowie Tryb.
Montaż wodomierzy i zasady korzystania oraz rozliczania zużycia wody
1. Działkowicz zobowiązany jest na własny koszt do montażu wodomierza(-y)
w miejscu(-ach) wskazanych przez Zarząd ROD. W przypadku kilku punktów
czerpalnych, wodomierz winien być zamontowany od strony dopływu wody do
działki lub na każdym z nich z osobna.
2. Montowany wodomierz musi być nowy (posiadać cechę legalizacyjną z roku
montażu lub roku poprzedzającego). Ważność cechy legalizacyjnej wynosi
5 lat.
3. Działkowicz jest odpowiedzialny za stan techniczny wodomierza
oraz nałożone przez Zarząd (przed napełnieniem instalacji wodociągowej)
plomby(-ę). Zaleca się zabezpieczenie wodomierza przed kradzieżą
np. poprzez montaż w zamykanej na klucz skrzynce.
4. Przed wodomierzem tj. od strony dopływu wody działkowicz zobowiązany jest
do zabudowy zaworu odcinającego wodę.
5. Od strony dopływu wody do wodomierza zabrania się montowania trójników
lub innych urządzeń umożliwiających czerpanie wody.
6. Rozliczeniu wody podlegają wyłącznie wodomierze posiadające nienaruszone
plomby (nałożona przez Zarząd oraz legalizacyjna). Naruszenie bądź brak
plomb jest podstawą do nierozliczenia działkowicza ze wskazań wodomierza w
danym roku kalendarzowym.
7. Rozliczenie za zużytą wodę odbywać się będzie na podstawie odczytu
wskazania wodomierza przez przedstawiciela Zarządu przy współudziale
działkowicza oraz wpłaconej zaliczki na poczet opłaty za wodę, która wnoszona
jest każdego roku wraz z opłatami za działkę. Wysokość zaliczki na poczet
opłaty za wodę w danym roku kalendarzowym określa uchwała „Walnego
Zebrania”. Działkowicze, którzy nie dokonali opłaty za wodę w uchwalonym
przez „Walne Zebranie” terminie nie będą rozliczani ze wskazań
wodomierza(-y).
8. Ustala się opłatę zużycia wody wg wskazań wodomierzy za zużycie 1 m3 wody
zgodnie z opłatą wskazaną przez gestora sieci w umowie.
9. Termin rozliczenia działkowicza z zużytej wody w danym roku kalendarzowym
rozpoczyna się po zamknięciu wody na terenie „Ogrodu” a upływa
z dniem 30 listopada.

10. Działkowicz po dokonaniu rozliczenia może dokonać demontażu wodomierza
na okres jesienno-zimowy. Montaż przed okresem rozliczeniowym wymaga
ponownego zgłoszenia przez Działkowicza i plombowania przez
przedstawiciela Zarządu. Ostateczny termin ponownego zgłoszenia upływa
z dniem 30 kwietnia danego roku.
11. Wszelkie nieprawidłowości oraz usterki związane ze stanem technicznym
wodomierza(-y) (szczególnie po okresie zimowym) należy zgłaszać zaraz po
rozpoczęciu dostaw wody – jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia danego
roku. Po tym terminie działkowicz nie będzie rozliczany ze wskazań
wodomierza.
12. Działkowicz jest zobowiązany do udostępnienia wodomierza do kontroli
przedstawicielom Zarządu ROD na każde ich żądanie.
13. Stwierdzenie przez przedstawicieli Zarządu rażących nieprawidłowości
związanych z poborem wody przez działkowicza może stanowić podstawę do
wstrzymania dostaw wody do działki lub zastosowania wobec niego § 72
pkt. 4 Statutu PZD.
Parametry montowanego wodomierza:
Nr wodomierza …………………………………………
Stan wodomierza ………………………………………
Rok legalizacji ………………………………………….
Założono plombę(-y) szt. ……nr………………………

…………………………………..
podpis przedstawiciela zarządu

…………………………………..
podpis działkowicza

…………………………………..
nr telefonu kontaktowego

