
Regulamin 

Rozliczania Kosztów Zużycia Wody i Odprowadzania Ścieków oraz 

ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej  

Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku 

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami  

Rady Nadzorczej  

Nr 26/2015 z dnia 26.11.2015r. i Nr 1/2016 z dnia 27.01.2016r. 

 
§ 1 

 

I.   Postanowienia ogólne. 

1. Podstawą do rozliczeń kosztów zużytej wody i odprowadzania ścieków 

są wskazania urządzeń pomiarowych – wodomierzy. Przyjmuje się,  

że ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji jest równa sumie ilości 

zużytej wody zimnej i podgrzanej. 

2. Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków określają umowy 

Spółdzielni z przedsiębiorstwem świadczącym te usługi. 

3. Do rozliczeń z członkami Spółdzielni stosuje się jedną stawkę 

określającą cenę 1m3 wody i koszt odprowadzenia 1m3  ścieków. 

4. Jednostką rozliczeniową w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych 

jest osoba. 

5. Zarząd Spółdzielni ustala ryczałt określający – miesięczne zużycie 

zimnej wody i podgrzanej w m3/osobę. 

6. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu 

zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, 

konserwacji i wymiany (art. 6 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). 

 

§ 2 

 
II.   Rozliczanie zużycia, opłaty. 

1. Zaliczkowo ilość zużytej zimnej wody oraz ilość odprowadzonych 

ścieków ustala się : 

a/ w mieszkaniach wyposażonych w urządzenia pomiarowe na  

      podstawie normy określonej w oparciu o  zużycie z 
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      poprzedniego okresu (miesiąc następujący po miesiącu,  

     w którym zamontowano wodomierz), 

b/ w mieszkaniach nie wyposażonych w urządzenia pomiarowe  

      przyjmuje się normę 7m3 na osobę dla budynków wyposażonych  

      w instalację c.w. lub 4,5 m3 na osobę dla budynków bez 

      instalacji c.w. 

    1. Rozliczanie kosztów zimnej wody dokonuje się w okresach  

          kwartalnych. 

    2.  Ilość zużytej zimnej wody i taka sama ilość odprowadzonych ścieków 

          ustala się na podstawie odczytów wodomierzy głównych zimnej wody 

          powiększoną o ilość wody zimnej skierowanej do podgrzania, ustalona  

          na podstawie odczytu wodomierza c.w. 

    3.  Ilość zużytej wody i taka sama ilość odprowadzonych ścieków mnoży  

          się przez cenę zimnej wody oraz cenę za odbiór ścieków, uzyskując  

         w ten sposób koszty zimnej wody i odprowadzania ścieków. 

    4. Ilość zużytej wody przez mieszkańców oblicza się na podstawie  

         odczytów wodomierzy w mieszkaniach oraz ryczałtów w lokalach  

         nieopomiarowanych. 

    5. W przypadku występowania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierzy  

         głównych, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych oraz  

         użytkowych i ryczałtowego zużycia odbiorcy obciążani są  

         proporcjonalnie do zużycia wody , przy zastosowaniu współczynnika  

         korygującego. 

   6.  Wysokość współczynnika korygującego wylicza się dzieląc ilość zużytej  

         wody zarejestrowanej przez wodomierze główne w budynku, przez  

         sumę  zużycia  zarejestrowanego przez wodomierze zamontowane  

         w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ryczałtów. 

         Współczynnik ten wylicza się raz na kwartał. 

  7.  Faktyczne zużycie wody przypadające na lokal wylicza się mnożąc  

         zużycie wynikające ze wskazań wodomierzy lub ryczałtu przez   

         współczynnik korygujący dla danego budynku. 
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   8. W lokalach użytkowych ilość zużytej wody i taką samą ilość  

         odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie odczytów  

         wodomierzy skorygowanych o współczynnik określony w ust. 6. 

   9. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody 

         i odprowadzenia ścieków pomiędzy poniesionymi kosztami, a opłatami   

         zaliczkowymi wniesionymi przez użytkownika lokalu regulowana będzie  

         następująco: 

      -   niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu najbliższej opłaty  

          za lokal, nadpłatę zalicza się na poczet należności z tytułu opłat za  

          lokal, 

- w przypadku użytkowników lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, 

nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia 

z tytułu opłat za używanie lokalu, 

- nie wnoszenie opłat za mieszkanie przez okres 3 m-cy po dniu   

otrzymania upomnienia w sprawie nieuregulowanej zapłaty może 

 spowodować odcięcie dopływu ciepłej wody, a osoby korzystające  

 z lokalu zobowiązane będą udostępnić lokal, aby umożliwić wykonanie   

 uchwały Zarządu Spółdzielni w tym zakresie, 

- nie udostępnienie lokalu  spowoduje wystąpienie na drogę 

postępowania sądowego i egzekucyjnego celem przymusowego wejścia 

do lokalu i wykonania uchwały. 

  10. W razie stwierdzenia nielegalnego poboru wody z pominięciem  

         wodomierza, jego celowego uszkodzenia lub zerwania plomby i innego  

         niedozwolonego działania między innymi magnesami – użytkownik  

         lokalu zobowiązany jest do zapłaty kary w kwocie: 

 200 zł w przypadku pierwszego stwierdzenia 

 300 zł w przypadku kolejnego stwierdzenia 

     Kara jest niezależna od obowiązku zapłaty za wodę oraz pokrycie  

     kosztów naprawy szkód spowodowanych działaniem użytkownika. 

11. W przypadku uszkodzenia, awarii lub wadliwego działania 

wodomierza, rozliczenie zużycia wody następuje na podstawie średniego 

zużycia wody w lokalu mieszkalnym, użytkowym, ryczałtu, wyliczonego  

z dwóch pełnych kwartałów poprzedzających okres rozliczeniowy. 
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§ 3 

III. Obowiązki Spółdzielni. 

 

    1/  legalizacja wodomierzy,  

         2/ obsługa zainstalowanych w lokalach wodomierzy w okresie między  

              montażem, a wymianą przeprowadzona na podstawie zgłoszenia  

              awarii, reklamacji użytkownika, zgłoszenia osoby dokonującej  

              odczytu wskazań itp., 

       3/ prowadzenie centralnej ewidencji wodomierzy i plomb oraz terminów 

            ich legalizacji, 

       4/ obsługa reklamacyjna wodomierzy w zakresie wstępnej weryfikacji  

            wskazań oraz doprowadzenie do badania przez upoważnioną  

            instytucje zewnętrzną, 

       5/obsługa legalizacji począwszy od powiadomienia użytkownika  

            o terminie utraty ważności cechy legalizacji i proponowanym przez 

            Spółdzielnię terminie wymiany wodomierza, aż do wykonania  

            wspomnianej czynności, 

       6/sporządzenie protokołu montażowego w 2 egzemplarzach  

           w przypadku każdej wymiany wodomierza w lokalu, przy czym kopię  

            protokołu zatrzymuje użytkownik, 

       7/ każdorazowe oplombowanie wodomierzy w przypadku wykonania  

             przez Spółdzielnie robót, które wymagały zerwania plomb, 

        8/ każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzania  

             ścieków, 

        9/ zorganizowanie odczytów oraz okresowego rozliczenia zużycia wody.  

      10/ Zarząd Spółdzielni może zarządzić niezapowiedziane odczyty  

              i kontrole wodomierzy. 

 

§ 4 

 

 IV.   Obowiązki użytkownika lokalu. 

 1/ nie dokonywać montażu ani wymiany wodomierza we własnym    

              zakresie bez względu na okoliczności, 
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2/ nie dokonywać zmiany usytuowania wodomierza bez wiedzy  

     Spółdzielni nawet jeżeli nie prowadzi to do uszkodzenia plomb  

     montażowych, 

3/ zachować oplombowanie wodomierza w stanie nienaruszonym przez  

     cały okres jego eksploatacji – za zerwanie plomby z przyczyn  

     niezależnych od Spółdzielni odpowiada użytkownik lokalu, 

4/ umożliwić swobodny dostęp do miejsca zabudowania wodomierza, 

5/ niezwłocznie zgłaszać pisemnie lub osobiście zauważone przypadki  

     uszkodzenia wodomierza do Administracji, 

6/ umożliwić na żądanie Spółdzielni dokonywanie odczytów 

     kontrolnych, legalizacji wodomierzy, konserwacji i ich wymiany oraz  

     odcięcia dopływu ciepłej wody, 

7/użytkownik lokalu użytkowego ma obowiązek udostępnienia lokalu  

    w celu montażu wodomierzy, ich legalizacji i odczytów. 

8/ opłatę za wodę wraz z pozostałymi opłatami za używanie lokalu  

      użytkownik wnosi w formie miesięcznych zaliczek podlegających  

      kwartalnym rozliczeniom. 

 
§ 5 

 

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 

21.11.2012 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

 

                                                  § 6 

 

Uchwalony Regulamin zastępuje sposób rozliczenia kosztów dostawy 

zimnej wody oraz odbioru ścieków zawartych w pkt.7 Regulaminu 

Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalania Opłat 

za Używanie Lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  

w Pułtusku. 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej   Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

     Tadeusz Trukawka    Zenon Kowalewski 


