REGULAMIN
RIZLICZANIA KoSZToW ZuŻYCIA woDY I oDPRowADZENrł
w LOKALACH SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KSIĘZE MAŁE

ŚcInxow

Podstawaprawna
w wodę izbiorowym odprowadzeniu
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l ' Regulamin określazasady roz|iczanla kosztorł.dostawy' wody i odprowadzęnia Ścięków zwanych dalej kosztami wody i Ścieków _ prawa i obowi4zki Spółdzielni oraz użytkownikÓw lokali w
w zakresiedostawvwody i odbioruściekÓw.
Sp<lłdzielni
2^ Społdzielnia poŚredniczy' w dostawie wody i odprowadzeniu ścięków pomiędzy Dostawcą a
t'vmi uzytkorł'nikami lokali" ktorzy trie nlajq zawartej umow}' bezpoŚrednio z Dostawcą'
z Dostawcą,ponosząkoszty róznic wskazań
Uzy-tkownicy lokali. mający zawarte umow}'bezpośrednio
wodomierz-vna zasadachokreślonychw niniejszym Regulaminie.
w fakturachDostawcy ustalanesąnapodstawiesumywskazań
3. Koszty wod1.i ścieków.w,skazane
głównych wodonrierzy rra danej nieruchonroŚci oraz obowi4zuj4cej taryfy opł'atza wodę i ścieki.a
na poszczegolnychuzy.tkownikówlokali w danej nieruchomości'
następnierozdzie\anę(toz|tczane.)
4. Koszty wod5' i scięków s4 w całościfinansowanez opłatwnoszonych przez uży.tkownikowlokali w
dallejnieruchomości.
5. opłaty za wodę i Ścieki są składowymiopłatnarzecz Spółdzielni. Wnoszone sqprZęZużytkowników
lokali ił' formie comiesięczn1,chzaliczek na poczet całkowit1'chkosztów wody i odprowadzeniaŚciekÓw i
podlegajarozliczeniupo zakończeniuokresurozliczeniowego.
6. Wysokość za|iczękmiesięcznych dla danego licznika na biezący okres rozliczeniowy ustalana jęSt
miesięcznegoZllzycia wody w okresiepoprzednimna podstawtezuzycia wody.
na podstawieśredniego
aktualrrejceny wody i odprowadzenia ścieków oraz proporcjonalnegoudziału w roz|lczeniu różnic
wskazań wodomierzy. o których mowa.w $3 pkt |. Za\iczka moŻeteŻbyć ustalonaw inny sposób, który
będzieodpowiednidla danegolokalu.
1.1 W przypadkuniewyposazenialokalu mieszkalnegow wodomierz zimnej wody. lub w sytuacjacho
których mowa w $ 4 niniejszego Regulamirru.Spółdzielrriazastosujeopłatęryczałtow4za zuŻyciezimnej
wody i odprowadzenieściękówobliczaną dla kaŻdejosoby zamieszkuj4cej w lokalu mieszkalnym wig
WZOTU:

10 [m.]x C^. [złlnl3]: R,,, [zł]. gdzie:

10 m3- ilośćm3 wody zimnei przyjętado wyliczenia ryczałtuna jedn4 osobę
C,* - cena zimrrejwody i odprowadzeniaŚcieków wg aktualnejtaryfy z MPWiK
Ę". wysokoścopłatyryczałtowejza zuiycte zimnej wody i odprowadzenieściękówwyliczona
rrajednąosobę,na miesiąc.
W lokalach Wyposazonych w centralnie podawan4 ciepłą wodę' w przypadku niewyposażenia
7 'f
lokalu mieszkalrregow wodom|etz ciepłejwody, lub w. sytuacjach o których mowa w $ 4 niniejszego
Regulaminu. Społdzielnia zastosuje opłatęryczałtow4za podgrzarriewody obliczan4 dla każdej osoby
zamieszkuj4cejw lokalu mieszkalnynr w/g Wzoru:
5 [m3]xCn''|ztlm3): R.," fzłl. gdzie:
5m3 - ilośĆm3 podgrzanejwody przyjętado wyliczenia ryczałtuna jedną osobę
Co'. cena podgrzaniawody wg aktualnejstawki ustalonejprzez Spółdzielnię,
Ro* _ wysokoścopłatyryczałtowe.j
za podgrzaniewody wyliczona na jedną osobę na miesiąc.
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7.3 W przypadku zgłoszeniaprzez lokatora.że lokal jest niezanrieszkiwany(zerowa ilościosób). rra
potrzeby naltczeniaopłatyryczałtowejSpołdzielniaprzyimie za podstawęnaliczenia minimum 1 osobę.
8. Wprowadza się następująceokresy rozliczeniowe Za zimn4 wodę i odprowadzenieściekóworaz
kosztów wynikaj4cych z róŻnic w zuŻyciu wody:
a) od 01 stycznia do 30 czerwca danegoroku.
b) od 01 lipca do 31 grudniadanegoroku,
c) od dnia zmiany cen taryf.
d) oraz z innych uzasadnionychprzycz,vn.
za wodę i ściekiustalonesą:
opłaty
9.
a) dla lokali wyposażonych w wodomierze na podstawie ich r,ł'skazań(wody zirnrlej ipodgrzane.j).
taryfy opłatza wodę i odprowadzenieściekóworaz rcŻnicrv kosztach zuiycia wody"
b) w fbrmie ryczahu dla lokali nie wyposaiorryclrw wodonrierzelub w przypadkaclr.o ktorych mo\ł.a
w$4.
10. Lokal uznaje się Za wyposazony w wodomjerze^gdy kazde zuŻyciewody W tym lokalu iest
ptzez nie rejestrowanea ponadtowodomicrzc te ma.i4:
a) |ega|izacjęi plomby Głównego Urzędu Miar oraz plonlby Społdzielni
b) odbiór techniczny i dokumentacjęodbioru wykonane prZęZstuzby techniczne Spółdzielni.
11. w wyniku roz|iczenia będącego porównaniem przypadającegona dany lokal opłatyza wodę i
ściekioraz sumy wniesionych za|iczek,powstaćmoze:
na rzecz
a) nadpłata- o jej wartośćużytkownik lokalu możepomniejszyć najb|iŻsząmiesięcznąop,łatę
Spółdzielni
- o jej wartoŚćuzytkorł'niklokaltrzobowi4zan-v
b) niedopłata
.|estpowiększyćnajblizszqnriesięczn4
opłatęna rzecz Spółdzielni.

il. złśłov óocżvfów

I RoZLICZEŃ
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[rozliczenie lokalu mieszkalnego z tytułu zużycia wody]
1. odczyty wskazań wodomierzy wody zimne.j i podgrzanej W lokalu dokonane są cyklicznie w
terminachpodanychprzez Społdzielnię:
a) dwa razy w ci4gu roku, wg stanuna30czerwcai31grudniakazdegoroku,
b) każdorazowo w przypadkach zmiany cen podanych przez Dostawcę wg Stallu na koniec
miesięca przed dniem wprowadzenianowyclr cen,
c) w przypadkach szczegolnychtakichiak:
- niemozliwośćodczytu przez uzy{kowrrika.
- odcz7Ąanal podana wielkośćodczytu wskazuj4ca na znaczne roznice w stosunku clo średniclr
odcz1tów w nieruchomości'
- innę przypadki mające wptyw na poprawtroścrozliczenia dla danej nieruclromości.odczyttr
wodomierzydokonujepracownik Społdzie|nilub osobaupowazniona.
2' Infbrmację o terminach odczytów podaje się w fomlie pisernnej w rrriejscuzwyczajowo przyjętym
(tablice ogłoszeń'stlona www.smksiezema1e.pl).
W przypadku nieobecnoŚci użytkownikalokaltr w
jest
ustalonym terminie odczytu, zobow,tązan'v
on do skontaktowania się ze Spółdzielrri4lub osob4
upowaznion4w celu ustaleniadodatkowegoternrinuodcz1.tu.
a) Odczytu dokonuje:
użytkownik lokalu, dane z odczytu użytkownik lokalu przekazuje clo Społdzielni rt, terminie 2
tygodniod dnia określonego
w punkcie l $ 2,
w przypadku zamontowanego w lokaltr wodonrierza radiowego lub niemozliwościdokonania
odczytu prZęZuzytkownika, oclczytudokonuje pracownik Administracji'
do l .0 tnl zltzycia wody, a roz|iczania roŻniczuŻyciawody z
3 , odczyty dokonywane są Z dokładności4
do 0.l m..
dokładności4
4, Użytkownik lokalu zobowtązanyjest dokonać zapłatęza wodę i ściekiotaz za róznicę kosztów
zuŻyciawody, w terminie ustalonym w rozliczeniu wystawionym przez Spółdzielnię.
5. Niedopłatęz tytułu rozltczenia wody i ściekówuzytkownik lokalu zobowi4zanyjest uregulowac w
najbliiszym terminięustalonym w rozltczeniur'vystawionymprzez Spółdzielrrię.
a\
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6. Nadpłatę z tytułuroz|iczęniawody i ściekówuzy.tkowrriklokalu potrącaod ptatnoścido Społdzielniw
po otrzymaniu rozllczenia zimnej wody,
najblizszym tęrminiepłatności
wobec
Spółdzielni, w pierwszej kolejnościSpółdztę|niapotrąeaz nadpł'aty
7. W lokalach zadłuŻonych
rÓwniez z tytułunaliczon-vchodsetekod nieterminowychpłatności.
zadłuŹenie.

$3
[rozliczenie nieruchomościz fytułu zużlyciawody]
1. Rozliczenie róznic W zuŻycill wody powstałych między licznikami głównymi W
a sumę zuŻyciawodyw lokalachnastępujeI "aznadzien 3I'I2. kazdegoroku.
nierrtchomości
Ż' RozIiczenie róznic w zuzyciu wody następrrjeproporcjonalnie do zuŻycia wody w danym lokalu w
po pomniejszeniu zuŻyciawody na częściwspólne
zttŻyctawody w tei nieruchorrrości
stosunkudo całrlści
podstawowej,na cele gospodarczei na lokale
z
eksploatacji
pkt
4c. finansowane'i
nieruchclmości
$3
uz1Ąkowe'
3^I.jz'vtkowniklokalu moze być obci4zan,vopłat4.na poczet pokrycia roŻntcw kosztach dostawy wody i
odbioru ściekÓw" Kwota wynikająca z rozltczęnia kosztów moze ulec zmianie w ciągu okresu
rozliczeniowego!i' po dokonaniurozliczenla zlŻycia wcldyna koniec okresurozliczeniowego"
uwzględniasię:
wod'vna nieruchomości
4. Prz1-rozliczeniukosztow roznic wskazańw.zuŻycil-t
''vg
rt.odotlierzy
rnieszkanio\Ąrych,
roz1iczatr5,''ch
wodę
rł'lokalach
i ścieki
al opłaą,za
b) opłaty Wnoszone w formie r,vczałtlrza rvodę i ścieki.przyjmuj4c ryczałt jako rzeczywistę zuzycte
wod,v.
c) koszty wody i Ściekow. w innych pomieszczeniach i punktach czerpalnych (częśćwspólna
nieruchomości)"
5. Podstawęroz|tczentaroŻniczuŻyciawody stanowi porównanie:
a) kosztÓw o ktorych mowa w $1 pkt 3.
b] naliczon'vchopłato których mowa w $ 1 plrt 1. 5. 6.
$4
W prz-vpadkunieudostępnienia lokalu w celu Zamontowania' legalizacji, kontroli wodomierzy
l
wysokośćopłatbędzięnaliczanajako ryczałt,o któryrn mowa w $ l pkt 7.
2.l W przypadku nieudostępnieniapo raz 1 w wymaganynrterminie lokalu do odczyu wodomierzy bądż"
nieprzekazania wskazania zuz1.cia lł,od.v..wystawiolle zostanie roz|tczenie wedtug za|tczek z
poprzedniegookresurozliczeniowego.
lokalu do odcz.vtuwodomierzy,b4dz nieprzekazaniwskazania
2'2 W przypadkurrieudostępnienia
odczytu pO raz clrugi Społdzielnia Zawrcszarozliczenie wody wg wskazań liczników i wprowadza na,
następnyokres rozliczeniowy obci4zenieza zuiycte wody jako ryczałt,o którym mowa w $ l pkt 7
3, obciązenie za zuŻyciewody ponad okresy wskazane w pkt f .I i 2"2 zawietac będąopłatępowiększoną
tr 100% za kaŻdy kolejn;' okres rozliczenior,t.'vtraktowan4 jako opłatę ryczałtow4 nie podlegającą
rerzliczeniu.
4^l?rzejŚcie z razliczenia ryczałtowegona rozliczerrie rvg wskazań wodonrięrzy mieszkaniovlych mozę
nastąpiĆ po dokonaniu. przez uprawnionego przedstawiciela Spółdzielni, wtzji lokalnej celem
sprawdzeniastanu technicztregowodomierzy. cechy legalizacyjnej, plomb montazo\^Ych,zabezpieczeń
itp.. oraz po spisaniu wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Z powyŻszych czynnościsporządza się
protclkół.Wskazania wodomierz-v ujęte w protokole s4 stanem pocz4tkowym dla następnegookresu
rozli czeniowegowg zuŻycta'
5. W przypadkukiedy naliczenieryczałtowenie pokryje rzeczywistegozuzycia wody wskazanegaprzy
następnymoclczycie.uzytkownik.iest zobowiqzan1.pokrycroznicę wynikaj4cą ze zuŻyctawiększej ilości
wody.
6. Wszęlkie reklarnacjedotycz4cenaliczeń i rozliczeń wody mozna sktadać.w sekrętariacieSpołdzielni
do 14 dni od otrzymaniadokumenturozliczęniowego.
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W przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu prawidtowoŚci pracy wodomierza.
Spółdzielniaz|ęcana jego pisemny wniosek dokonanietechnicznejekspertyzy urz4dzenia' W przypadku
potwierdzeniaprawidtowościdztataniawodomierza, koszt eksperlyzy technicznej poniesie trzy.tkownik
lokalu. Potwierdzęnie w wyniku ekspertyzy nieprawidłowejpracy wodomięrza, spowoduje dokonanie
przez Spótdzielnię korekty obcipenia za wodę. Korekta będzie dotyczyć obciązenia za okres ostatniego
odczytu. NaleznośćzazuŻycte wody będzie obliczona wedługŚrec1niodobowego zuŻyciawody za okres
ostatniegoniekwestionowanegoroz|tczenia.W tyrn przypadku koszt ekspertyzypokryje Spółdzielnia.

III. oBowIĄZKI

UZYTKoWNIKA LOKALU
$6

1. Uzytkownik lokalu zobowtqzanyjest do:
a)bezwzg|ędnegoudostępnieniamieszkania dla Zamontowaniawodomierzy na instalacjiwewnętrznej
wody zimnej i wody ciepłej,
b) zabezpteczęniaur ządzeń pom i arowych przed moz1i wo ści q i ch uszkodzenia.
c) przestrzeganiazakazu dokonywania samowolnej zmian1'usytuowaniawodomierzy, zntianalnozę
być dokonanana wniosek zainteresowanegoza zgodq i na warunkachustalonychprzer' Spótdzielnię.
d) nienaruszaniaplomby legalizacyjneji monterskiej.
e) umożliwianiadostępudo wodomierzy w celu odczytu ich wskazań,obsługi,wymiany itp.
f) niezwłocznegoinformowania Spółdzielni o fakcie zatrzymaniapracy wodomierza (brak wskazania
zuŻyciawody),
g) udostępnienialokalu osobie upowaznionejze Strony Spółdzielni w celu kontroli stanrrinstalac.jii
urządzenoraz odcięcia dostawy wody.
f ,Uiytkownik lokalu zobowiązanyjest zapewnićpełnebezpieczeństwoosobie uprawnionej
(w szczegolnoŚciZe Stlony zwierzqtdomow1,clr)podczasw;vkony'waniaobowiązków słuzbowych.
kontroli s4:
3. osobami uprawnionymido przeprowadzerria
a) pracownicy Spółdziełni,
b) osoby upowaznioneprzęz Spółdzielnię'

s7
1. W przypadku zmiany użytkownikalokalu. co do zasady. zobowiqzaniawynikaj ące z roz|tczetriawody
i ścieków wraz z rozliczeniem roŻnic zuŻycia wody przechodzq na przejmtt.|4cegolokal. Na pisemny
wniosek zainteresowanych (uprawnionyclr) osób moŻna dokonać tozltczenta na koniec miesi4ca
wptynięcia takiego pisma.
2' UŻytkownik lokalu, który naruszy system pomiaru wody' oprócz sankcji przewtdzianychw niniejszym
regulaminie,ma obowiązek pokrycia kosztów zwiqzanych z doprowadzenieminstalacji do stanu sprzed
jego naruszenia,wymianq uszkodzonych wodomierzy. legalizacjq oraz oplombowaniem.

lł. ogowi,Ązru śpóinzlELNI MIESZKANIowEJ
$8

i

Na SpółdzielniMieszkaniowej ciązą następuj4ce obowiązki:
w tym
1. Dokonywanie okresowych legalizacji wodomierzy w terminaclrwynikaj4cych z obowi4zu.|4cych
przepisów.
zakresie
2. Wymiana wodomierzy uszkodzonych.
3. Dokonywanie oplombowania wodomięrzy w przypadkachwykonywania robót wymagających ich
demontazu.
pracy wodomierzy podczas wykonywania innych prac,ntŻw/w r,t'
4. Kontrolowanie prawidłowości

f
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lokalach.
poSZcZególnych
5. Powiadamianieuzytkowników lokali o terminachi miejscrrskładaniainformacji o odczy'tach
wodomięrzy"

V. NALICZANIE OBCIAZENIA ZA ZUZYCIE WODY W PRZYPADKU

PoBoRU woDY oRAZ DZIAŁANIA NA sZKoDE oSoB
TRZECICH

NIELEGALNEGO

$e
1. W prz'vpadkustwierdzenianaruszeniaurządzenpomiarowych polegającegona:
a] demontazuwodomierzy (urzqdzeńpomiarow-ł'ch).
biegu wodomierz'v(urzqdzeńporliarowych).
b) pclwstrzymywaniu
i monterskich.
c) uszkodzeniulub zerwaniuplomb legalizacl,'inych
uszkodzeń obudow1'wodomierza (pęknięcialub uszkodzęniapowierzchniowę
d) stwierdzeniutrwał-vch
Świadcząceo Świadomym działaniu)'
e) działaniupola magnetycznegolub innych czynrrików stwierdzonena podstawieodpowiednich
s.vstemow zabezpteczen.
Spółdzielniadokona na koszt uzytkowrrikalokalu zmiany wodonrierzyna inny oraz obciqŻenta
uzytkownika lokalu za zuŻyciewody za ostatniokres rozliczeniowy na podstawięnaliczenia opartegoo
nĄwyŻszestwierdzonew danej nieruchomościzużyciewody. przypadającena 1 m2 powierzchni lokalu w
tym okresie.
2' obcięenie zostaniedokonane zaprzypadająceokresy od ostatniegoniekwęstionowanegoodczytu
wodclmierzy.do dnia ujawnienianielegalnegopoboruwody wł4cznie'
3. Ponadto uzytkownik lokalu zostanie obci4iony kwotq odszkodowawaząrównowazn4 zuzyciu 100
m. wody i odprowadzeniuścieków.
4" obciąŻenie uzytkownika w fbrnlie ryczałtu i kw.ot4 odszkodowaurczqokreślon4w pkt. l i 3
poboruwody.
usiłowaniarrielegalnego
Stosowanebędzietakze w przypadkustwierc]zenia
wnioski
przypadkach
kięrowała
uzasadrrionych,będzie
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa. w
do organow ściganiacelem wszczęcia postępowaniakarnego okradziei wody.
VI. ZASAD\

WINDYKAC.|| NALIIZNOŚCI
$10

1. Niewnoszenie opłatyza wodę i ściekioraz innych opłatokreślonychniniejszym Regulaminem
spowodujeskierowanie zadtuŻeniana clrogępostępowanias4dowegow przypadku:
powyżej2 miesięcy,
a) uzytkowników lokali uŻy'tkowych_ za okres zadłuŻenia
b) uzy'tkownikowlokali mieszkalnych za okres od 3 6 miesięcyw zaleinościod wysokości
zadłuŻęnia"
f ' Za nieterminowewnoszenieopłatSpołdzielnianalicza odsetkiustawowe.
3. W przypaclkuuporczywegoutrudnianiawejściado lokalu w celu dokonariiakontroli wodomierzy,
Społdzielniamoze podjąćinne skuteczne dztałaniadozwolone przepisamiprawa.
YII. ZAKRES

ODPOWIEDZIALNOSCI
$ 11

1. lJzytkownik lokalu ponosi pełnekoszty:
a) wymian'vwodomierzy i naprawwynikaj4cych z przyczyn ich nieprawidłowegouzytkowania,
b) ekspertyzytechnieznejw przypadku potwierdzeniauszkodzeniawodomierza Świadczącego
O Zamtęrzonymdziałaniuczynników zewnętrznychmogącychmieó wpływ na prawidłowąpracętych
urządzeń.
2. Uz1tkownik lokalu zostanięobci4zony kosztami doprowadzeniainstalacji wodociągowej

Regulantin Ro: Iiczcutict

Zuzycia |I,odvi Odprowad:enia,Sciekóy,v, LokctlctchSM KsiężeMatejrudzień 20l5r

j l. x
/J '

do stanupierwotnegow przypadku stwierdzenia'.
a) nielegalnegopoboruwody z pominięciemtlrządzeniapolniaro\\.ego.
b) ingerencjiw prawidłowoŚćwskazań urzqdzentapomiaror,vego.
c) ujawnieniaprzeróbki instalacji wodoci4gowe.iprzed wodomierzem.
VNI" POSTANOWIENIA

KONCOWE
$12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obow.i4zrrjqStosowne przepis.v Kodekstr
Cywilnego, Prawa Spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniachmieszkaniow1''choraz Statutu Spółdzielrri
Mieszkaniowej Księie Mate.

s13
Niniejszy regulaminwchodzi w iycie z dniem 17.12.2015r.
$14
Do trwaj4cychw dniu wejściaw zycie niniejszegoregulaminupostępowanzwiqzanychz rozliczeniem
wody i odprowadzeniemściekówna|ezyStosowacdotychczasowezasady.

s1s
Niniejszy regulamin zostałuchwalorryprzez Radę Nadzorcz4 na plenarnymposiedzeniurv dniu
r.
17.12.2015
Rada Nadzorczauchwałąnr 65lf0|5 z dnia 11.12,f0I5r. prz1,jęta
wniosek Zarzqdurrr W36/20l5 w
przedmiociezm|anyw Regulaminierozlicząniakosztóv:zużyciawody i odprowadzaniaściekówv,
lokaląchSM KsięŻeMałe,(zmianyujętew $ 1 ust7.3.$ 2 ust 1a)i 2a). 4 us15 i 6).
"s
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Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodn
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Ro:liczania

Kosztów

7'uĄcia

|4/odyiodpt.nltat,|:cltia.ścietólr't,t, Loktląch '\',\1Księ:e l,lole-gntrlzień 20l5r

