
Załącznik
do uchwały Nr 81/2009
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 10.09.2009 r.

Regulamin
rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach

mieszkalnych i użytkowych SM Dąbrowa Tarnowska

L POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
- Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy io
zmianie Kodeksu cywilnego
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

§ 1
Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych,
użytkowych, pomieszczeń administracji, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i pawilonach
usługowych będących przedmiotem własności lub współwłasności Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dąbrowie Tarnowskiej i posiadających instalację wodno-kanalizacyjną.

§2
Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków pomiędzy Spółdzielnią
Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
przeprowadzane jest na podstawie wskazań wodomierzy głównych w budynkach.

§ 3
Opłata za dostawę 1m3 wody i odprowadzanie ścieków ustalana jest w oparciu o stawkę
jednostkową 1m3 wody i odprowadzenia ścieków, ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§4
1. Ilość dostarczonej wody do budynków lub węzła ustala się na podstawie wskazań wodomierza

głównego i rozlicza się na wszystkich odbiorców tego budynku lub węzła.
2. Podstawą naliczenia należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków jest:

1) w lokalach opomiarowanych - wskazanie wodomierza indywidualnego lub suma wskazań
wodomierzy indywidualnych,



2) w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych - ryczałt zużycia wody ustalony przez
Spółdzielnię w ilości 6 m3/1 osobę/1 miesiąc (zimna woda),

3) w lokalach użytkowych nieopomiarowanych - ryczałt określony w umowie najmu.
4) we wszystkich lokalach opłata stała od wodomierza w wysokości ustalonej przez Radę
Nadzorczą·

5) Niedobór lub nadwyżkę zużycia wody wynikającą z różnicy pomiędzy wskazaniami
wodomierza głównego (wodomierzy głównych) w budynku a sumą wskazań wodomierzy
indywidualnych i ryczałtów rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali na danej
nieruchomości. Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

§ 5
l. Użytkownicy lokali opomiarowanych wnoszą zaliczki miesięczne za dostawę wody i
odprowadzenie ścieków. Zmiany wysokości zaliczek dokonuje się na wniosek lokatora. W
przypadku montażu wodomierza w trakcie okresu rozliczeniowego wysokość pierwszej zaliczki
ustala się na wniosek użytkownika.
2. Wysokość zaliczek ulega zmianie w przypadku zmiany opłaty za dostawę wody i odprowadzenia
ścieków proporcjonalnie do wielkości zmiany ceny.
3. Odczyt wodomierza indywidualnego i rozliczenie z tytułu dostawy wody i odprowadzania
ścieków w lokalach w budynkach mieszkalnych odbywa się raz na trzy miesiące, z zastrzeżeniem
możliwości zmiany okresu. Terminy dokonywania odczytów są podawane do wiadomości poprzez
umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń.
Odczyt wodomierzy indywidualnych i rozliczenia z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków
w lokalach w pawilonach użytkowych odbywa się, co trzy miesiące.
4. Wniesione w okresie rozliczeniowym opłaty zaliczkowe dla lokali mieszkalnych i użytkowych
rozliczane są:
- w oparciu o faktyczne zużycie wody w okresie rozliczeniowym.
- w przypadku braku odczytu w oparciu o średnie zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego,
- w przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu wodomierza indywidualnego przez więcej niż
jeden okres rozliczeniowy w oparciu o naliczony ryczałt od pierwszego dnia kolejnego okresu
rozliczeniowego.
5. Za okres rozliczeniowy uważa się okres roczny.

§6
Opłaty zaliczkowe z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków w lokalach naliczane są raz w
mIeSIącu.

§7
1. W Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej dopuszcza się do stosowania
wodomierze spełniające obowiązujące przepisy prawne, posiadające ważną cechę legalizacyjną.
Wodomierze powinny mieć średnicę 0 15 i przepływ nie większy niż 1,5 m3/h. Warunki montażu
określa Zarząd Spółdzielni.
2. Wymiany wodomierzy w zasobach Spółdzielni realizowane przez służby Spółdzielni są
bezpłatne.
3. Istnieje możliwość kompleksowego montażu wodomierzy mokrobieżnych we wszystkich
lokalach przyłączonych do danego węzła wodnego na zasadach określonych w ustępach 4 do 6
niniejszego paragrafu.
4. Do zakupu i montażu wodomierzy mokrobieżnych przez Spółdzielnię wymagana jest wyrażona
na piśmie zgoda większości lokatorów, tj. co najmniej 55 % lokali mieszkalnych przyłączonych do
węzła wodnego opomiarowanego wodomierzem głównym w danym budynku.
5. Ankiety w sprawie montażu wodomierzy mokrobieżnych przeprowadza Spółdzielnia.

2.



6. Kolejność przeprowadzania ankiet w poszczególnych budynkach ustala Zarząd Spółdzielni
biorąc pod uwagę: wysokość wskaźnika niedoboru/nadwyżki zużycia wody, stan techniczny
instalacji wodnej, ilość wodomierzy, które w roku przeprowadzania ankiety będą wymagały
legalizacji.
7.Koszty związane z montażem, naprawą i legalizacją wodomierzy mokrobieżnych montowanych
na zasadach określonych w ustępie 4 ponoszą lokatorz:y lokali mieszkalnych, w których nastąpił
montaż wodomierza mokro bieżnego w formie ryczałtowych opłat miesięcznych wnoszonych do
Spółdzielni. Wysokość w/w opłat zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.
8.Podstawą do podjęcia rozliczeń z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków wg wskazań
wodomierza indywidualnego jest podpisany przez strony protokół odbioru wodomierza
sucho bieżnego zamontowanego zgodnie z warunkami montażu lub wodomierza mokrobieżnego
zamontowanego przez Spółdzielnię.

§ 8
1. Wprowadza się obowiązek montażu wodomierzy w lokalach mieskalnych i użytkowych ze

środków funduszu remontowego danej nieruchomości.
2. W celu stwierdzenia poprawności działania wodomierzy dopuszcza się możliwość montażu

modułów magnetycznych. Wyboru mieruchomości w której dokonany zostanie montaż
modułów magnetycznych dokonuje Zarząd.

3. Opłata za wymianę wodomierza i modułu magnetycznego uszkodzonego przez lokatora
wynosi 300 zł

4. W przypadku zaplombowania wodomierza indywidualnego w terminie późniejszym niż do 4-go
dnia miesiąca, rozliczenie wg wskazań tego wodomierza jest dokonane od l-go dnia miesiąca
następnego, z uwzględnieniem stanu wskazań wodomierza na ostatni dzień miesiąca, w którym
wodomierz zaplombowano, jako stanu początkowego.

§9
W lokalach mieszkalnych, w których po raz pierwszy zamontowano wodomierz indywidualny
lokator określa wstępnie miesięczną normę zużycia, która rozliczona jest w pierwszym okresie
rozliczeniowym, następującym po montażu wodomierza.
W lokalach użytkowych, w których po raz pierwszy zamontowano wodomierz indywidualny
przyjmuje się wstępnie miesięczną normę zużycia w wysokości określonej w umowie najmu.

§ 10
Odczyt wskazań wodomierza indywidualnego przeprowadza upoważniony przedstawiciel
Spółdzielni. Użytkownik lokalu mieszkalnego i użytkowego zobowiązany jest udostępnić
sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza i stanu plomb: legalizacyjnej i montażowej.
Dane dotyczące zapisu zużycia wody, rejestrowane są w rejestrach odczytów wodomierzy
indywidualnych i potwierdzane podpisem użytkownika. Stanowią one podstawę do uregulowania
należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków za okres rozliczeniowy.
Za każdy wodomierz użytkownik obciążany jest opłatą ryczałtową w wyokości ustalonej przez
Zarząd.

§ 11
W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do prawidłowych wskazań wodomierza, na pisemny
wniosek lokatora lub wezwanie spółdzielni, Spółdzielnia wtemlinie 14 dni dokona wymiany
wodomierza na rotacyjny (do momentu otrzymania wyników ekspertyzy), a wodomierz
zdemontowany odda do ekspertyzy. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości pomiaru koszty
wymiany wodomierza oraz ekspertyzy ponosi Spółdzielnia. Natomiast w przypadku nie



stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza koszty wymiany wodomierza i ekspertyzy
ponosi lokator.
Wynik ekspertyzy potwierdzający niespełnienie warunków Zarządzenia Głównego Urzędu Miar w
zakresie dokładności pomiaru urządzenia bądź wadliwości wodomierza spowodowaną innymi
czynnikami stanowi podstawę do dokonania korekty naliczeń za dostawę wody i odprowadzenia
ścieków. Do rozliczenia dostawy wody i odprowadzenia ścieków przyjmuje się średnie zużycie
wody wykazane w okresie 12 miesięcy od ostatniego odczytu poprzedzającego zgłoszenie
niesprawności.

§ 12
1. Za stan techniczny zamontowanego i przyjętego do rozliczeń kosztów zużycia wody i
odprowadzania ścieków wodomierza odpowiada użytkownik.
Miejsce zamontowania wodomierza musi być dostępne w każdej chwili celem odczytu zużycia
wody i kontroli wodomierza. Nie należy wodomierza zastawiać meblami i trwale zabudowywać.
W przypadku uszkodzenia wodomierza indywidualnego lub zerwania plomb jego użytkownik
zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu we właściwej administracji Spółdzielni.
Do momentu naprawy lub wymiany uszkodzonego wodomierza indywidualnego jak również
wymiany plomb, użytkownik obciążony jest opłatą ryczałtową za zużycie wody i odprowadzanie
ścieków wyliczoną na podstawie zużytej średniej ilości wody z poprzedniego okresu
rozliczeniowego liczonej od ostatniego kontrolnego odczytu wodomierza. Naprawę lub wymianę
wodomierza indywidualnego, użytkownik zobowiązany jest zgłosić w administracji Spółdzielni
celem dokonania odbioru i zaplombowania wpięcia wodomierza:
1) W przypadku stwierdzenia przez osoby upoważnione niesprawności wodomierza, która jest

skutkiem ingerencji użytkownika, bądź naruszenia plomb rozliczenie nastąpi na podstawie
ryczałtów określonych w § 4 ust. 2 pkt 2 za okres od ostatniego odczytu wodomierza.
2) W przypadku stwierdzenia przez osoby upoważnione niesprawności wodomierza co, do której

nie stwierdzono ingerencji lokatora użytkownik obciążony będzie opłatą ryczałtową za zużycie
wodyi odprowadzanie ścieków wyliczoną na podstawie zużytej średniej ilości wody z
poprzedniego okresu rozliczeniowego liczonej od ostatniego kontrolnego odczytu wodomierza.
2. W przypadku demontażu wodomierza bez powiadomienia Spółdzielni lub stwierdzenia, iż
użytkownik w jakikolwiek sposób usiłował wpłynąć na prace wodomierza, co mogło spowodować
wadliwość wskazań zużycia wody Spółdzielnia dokona rozliczenia zużycia wody na podstawie
ryczałtów określonych w § 4 ust. 2 pkt 2 za okres 12 miesięcy poprzedzających to ustalenie, lecz
nie dłuższy niż od dnia montażu wodomierza.
3. Odbiorców wody w lokalach mieszkalnych, którzy nie udostępnili do odczytu zamontowanych
wodomierzy indywidualnych, obciąża siężużyciem ryczłtowym. W przypadku odmowy
udostępnienia mieszkania do odczytu wodomierza przez więcej niż jeden okres rozliczeniowy,
odbiorca obciążony zostanie ryczałtem dla lokali mieszkalnych nieopomiarowanych od pierwszego
dnia kolejnego okresu rozliczeniowego.
Najemców lokali użytkowych, którzy nie udostępnili zamontowanych wodomierzy indywidualnych
do odczytu obciąża się średnim zużyciem wyliczonym z poprzedniego okresu rozliczeniowego. W
przypadku uniemożliwienia dokonania odczytu wodomierza za więcej niż jeden okres
rozliczeniowy lub nie zgłoszenia niesprawności wodomierza oraz uszkodzenia plomby, przyjmuje
się zużycie wg średniego zużycia wody z sześciu ostatnich miesięcy powiększonego o 50%.
W przypadku stwierdzenia, iż użytkownik usiłował wpłynąć na pracę wodomierza, powodując
wadliwość wskazań odczytu wody w następstwie ingerencji polem magnetycznym, Spółdzielnia
dokona montażu modułu magnetycznego. Koszt montażu ponosi lokator.



§13
W przypadku sprzedaży lub zamiany lokalu mieszkalnego nowy użytkownik obciążany będzie za
zimną wodę i odprowadzanie ścieków od stanu wodomierza wpisanego w protokole odbiorczym
lokalu.

§ 14 .
Zasady rozliczania ciepłej wody przyjęto analogicznie'do zasad rozliczania wody zimnej.
Opłatę za dostawę 1 m3 ciepłej wody ustala się w oparciu o cenę 1m3 wody zimnej i odprowadzenia
ścieków, cenę 1m3 gazu zużytego do podgrzania wody,

III. ODWOŁANIA
§ 15

Użytkownik, który kwestionuje dokonane przez Spółdzielnię rozliczenie, może wnieść odwołanie
do Zarządu Spółdzielni. Odwołanie wymaga uzasadnienia.
Odwołania dotyczące rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach
mieszkalnych i użytkowych rozpatruje Zarząd.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16
Wodomierze indywidualne są przyrządami pomiarowymi, które podlegają legalizacji.
W lokalach mieszkalnych wodomierz jest własnością użytkownika za wyjątkiem wodomierzy
zakupionych i montowanych przez Spółdzielnię.
W lokalach użytkowych wodomierz indywidualny jest własnością Spółdzielni.

§ 17

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej w Dąbrowie Tarnowskiej nr
81/2009 z dnia 10.09.2009 r. i obowiązuje od 01.01.2010 r.
2. Z dniem zatwierdzenia niniejszego regulaminu tracą moc postanowienia regulaminu rozliczenia
kosztów dostawy wody i doprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych
zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7 /1995 z dnia 20.07.1995.
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