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§1

Niniejszy legulamin określa szczegółowe Zasady rozIiczania kosztów dostawy wody i
odprowadzenia ścieków między Społdzielnią a jej członkami i innymi odbiorcami zwanymi w
dalszej części uży.tkownikami lokali.

I. Postanowienia ogólne
§2

1.Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ściekórł, odbywa się indywidualnie dla
każdego budynku na podstaw,ie w-skazań wodomierzy zainstalowanych naprzyłączu do
budynku lub jego części.

2.Koszty jakie ponosi Spółdzielnia z Ętułu dostarczenia rł,ody i odprowadzenia ścieków
podlegają w okresach rozliczeniowych rozliczeniu naposzczęgólnych użl,tkowników lokali.

3.Przez okres rozliczeniowy rozumie się przedział czasu. w którym dokonuje się rozliczenie
kosztów zuĄĄej wody. Trwa od stycznia do maja i od czerwca do grudnia każdego roku. W
przypadku zmiany ceny wody lub jej podgrzania okres rozliczeniowy moze byc podzielony
na dwa okresy rozliczenlowe - do czasu zmiany i po zmianie.

4.I1ość wody zużlĄel w lokalu to suma ilości zuzl,tej rvody zimnej i ciepłej.

5,Ilość odprowadzonych z lokalu ścieków-przl,jmuje sie równą ilości zużl,tej w tym lokalu
wody.

§3

1,Użl.tkownicy lokali \\,noszą opłaty w formie miesięcznych zaliczęk które są iloczynem
średniego miesięczne go zużycla wody w- danym mieszkaniu lub lokalu w poprzednim okresie
roz|iczentowym i ceny wody.

2.W przypadku zmiany ceny dostawy wody i odprowadzenia ściekow przęz organ
samorządowy następować będzie zmiana wysokości zallczek o ktorych mowa w ust.1. O
zmianie uzl.tkownicy będą informowani na piśmie.

3.Zmiananormy zużyciawody następuje tylko w przypadku zakończenia jednego i

t ozpoczęcla następne go okresu rozliczeniowe go.

4. Rozliczenie ilości zużytej wody oraz wpłaconych zallczek - Spółdzielnia dostarcza
uzltkownikomprzez dozorców poprzęz wrzucenie do skrzynek pocztowych. W przypadku
podania adresu do korespondencji na adres do doręczeń listem zwykłym. Kosztami
korespondencji obciązeni są użytkownicy lokali. W przypadku podania adresu mailowego
rozliczenie wysyłane jest na adres mailowy.

5. Każdy okres rozliczeniowy po 30 dniowym terminie składania reklamacji" o którym
uzytkownik powiadomiony jest każdorazowo pTzy dostarczentu rozltczenta. uważa stę za
zam knięty bez mo zl iwo śc i wprow adzania j aki chko lwiek zmtan.

hĘ
ł



SM,M-P,
Regulamin Rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia
ścieków w budynkach SM'M-P'

Nr ewid. R/R|{/l9
Strona/stron 3 /7
Wydanie I

6. Koszty uzasadnionych reklamacji zpoprzedniego okresu rozliczeniowego, przeliczasię na
metry szeŚcienne wody i ścieków. Wyliczoną w ten sposób ilość wody rozhczasię w ilości
wody zuż7tej w następnym okresie rozliczeniowym.

7. Różnice powstałe w wpiku rozliczeniakosźów zuĘciawody i zaliczekwpłacanych przez
użytkowników regulowane będą następująco:

a. niedopłatę - użytkownik wnosi przy uiszczaniu należności zaużywanie lokalu w miesiącu
następnym po dokonaniu rozliczęnia

b. nadpłatę zalicza się na poczet nĄbliższy ch naleznoś ci za uffianie lokalu a w przypadku
uĄ'tkowników zadłużonych wobec Spółdzielni zalicza się ją w pierwszej kolejności na
poczet zadłużęnia z tytlńu należności zaltywanie lokalu.

8. Na wniosek uĄtkownikaZarząd spółdzielni możę wynikłą zrozliczenia niedopłatę rozłożyć
maksymalnie na sześć rat lub wynikłą zrozliczęnia nadpłatę zwróció na wskazane konto w
terminie 30 dni od da§ wystąpienia w tej sprawie uzytkownika lokalu.

9. Dokonyrvanie przez uĄrtkowników jakichkolwiek potrąceń przed ottzymaniem zawiadomienia
i w wysokości innej niżpodanaw zawiadomieniu jest niedopuszczalne.

§4

1. Dla budynków lub ich części w których I00% mieszkń wyposażonych jest w wodomierze,
ńżnicę wynikłą z rozliczenia kosztów pomiędzy Spółdzielnią a uĄkownikami zalicza się
w koszĘ eksploatacji podstawowej budynku. ł

2.Dlapozostałych budynków, ustala się ilość wody zużrywanej ptzęz 1 osobę zamieszkałąw
lokalu nieopomiarowanym w oparciu o wskazania wodomietzaw budynku lub jego części,
pomniejszonąo zuĘcie wody lokali opomiarowanych orazkoszĘ zużyciawody związane z
eksploatacj ą i utrzymartiem nieruchomości wspólnej potrzebne do celów gospodarczych i
rÓżńcą wskazań wodomierza głównego przyjętą w wysokoś ci 2 Yo całkowitych kosztów,
podzieloną przez ilość osób zanieszkńych w nieopomiarowanych lokalach danego budynku
lub części budynku.

Jeżęli wyliczone w ten sposób miesięczne zuĘcie wody jest większe niż I0 m3 na osobę,
Spółdzielnianaliczy ryczahw wysokości 10m3 na osobę na miesiąc. Wynikłą zrozliczenia
ko sźó w r Ó żnicę po mi ę dzy Sp ółdzie ln ią a użrytkownikami ob cięa się ko szty eksp l o atacj i
podstawowej budynku. Opisane ZYo całkowitych kosztow zuĘciawody oraz opłatę za
prĄącz wodomierzarozlicza się jak koszty stałe nieruchomości proporcjonalnie do metra
kwadratowego lokali w danpn ujęciu wody.

II. Rozliczenie kosztów zuĘciawody w lokalach opomiarowanych.

§5
1 .Warunkiem do naliczanianależności zazuż7tąwodę według wodomierzy indywidualnych

jest dokonanie technicznego odbioru montażu.

t2. Podstawą do tozliczeń kosźów zużyciawody w mieszkaniach opomiarowanych są
wskazania wodomierzy.

bW
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W budlłrkach nieopomiarowanych w 10070, żoń cńkowiĘch kosźow zażyciawody oraz
opłatę zaprzyłącz wodomierza dolicza się jak koszĘ stałe nieruchomości proporcjonalnie
do metra kwadratowego lokali w danym ujęciu wody.

3. O terminie dokonyrvania odczytow Spółdzielnia powiadamia użytkowników lokali za
pośrednictwem ogłoszenia na bramach budynków i na stronie internetowej spółdzielni.
Odczyty te są dokonyłvane przez gospodarzy budynków, pracowników spółdzielni lub
zdalnie w przypadku zamontowania wodomierzazę zda|nym odczytem. Jeżeli użytkownik
lokalu nie udostępni lokalu w terrriinie wskazanym w ogłqszeniu, obowiąek dokonania i
dostarczenia aktualnego odczytu licznika w terminie wskazanym przęz spółdzielnię w
ogłoszeniu spoczywa na uzytkowniku lokalu. OdcąĄmożnaptzekazaó w wygodnej formie
dla uzy.tkownika lokalu np. telefoniczńe. mailowo lub pisemnie.
Brak przekazania odczytu przęz uzytkownika lokalu skutkuje roz|iczeniem jak dla mieszkań
nieopomiarowanych.

4.Po odbiorze wodomierza,do czasu ustalenia miesięcznej normy na lokal, przyjmuje się do
naliczeniazaliczkinapoczetkosźów zazuirytąwodę wg opłaty miesięcznej na osobę jak dla
lokali nieopomiarowanych.

5. W skład opłaty zawodę w prąpadku występowania centralnej ciepłej wody uzy.tkowej
wchodzi opłataza wodę ciepłą l<tórazawiera:
a. koszty dostarczenia wody zimnej zprzeznaczeniem na ciepłą.
b. koszty podgrzaniazimnej wody które składająsię z:

- Opłaty abonamentowej na 1 mieszkanie - wyliczonej na podstawie kosźów
zafakturowanych przez dostawcę ciepła zamoc stałą (MW) na danym budynku
podzielonychprzez ilość lokali mieszkalnychwraz zloka|ami użytkowymi. Opłata
abonamentowa nie ,*, od ilości zuĄĄej ciepłej wody i nie podlegarozliczenhl.

- Opłaty zmiennej zam c.c.w.u. wyliczonej w oparciu o koszty poniesione na podgrzanie
wody na danym budynku podzielone przez ilość ciepłej wody zużytej wg wskazań
wodomierzy indywidualnych c. c.w.u.

6,Podgrzanie wody ciepłej rozlicza 9ię na podstawie urządzeńpomiarowychzuwzględnieniem
obowiąuj ącój ceny ciepła.

7.Zabtak c,c.w.u. w mieszkaniach,bądź gdy w punkcie czerpaln5rm w szczytowym okresie
poboru jak iprzy minimalnym rczbiorze wody, temperatura wody jest niższa od +45"C
przysługuje bonifikata w wysokości ll3a części opłaty abonamentowej, licząc zakuińy
dzień, w którym nastąpiła przerwaw dostawie ciepłej wody lub dostarczono ciepłą wodę o
temperaturze ntższĄ niż + 45"C.

8.Rozliczeniew przypadku zgłoszonej ptzez uĄrtkownika lokalu awarii wodomierza odbywać
się będzie następująco:
- od dnia ostatniego prawidłowego odczytu wszystkibh wodomierzy do dnia ponownego

odbioru wodomierza po jego naprawie, w czasie przerw w pracy wodomierza wg. średniego
zużycia wody dla danego mieszkania za ostatnie 6 miesięcy. Przerwa w eksploatacji
wodomierza nie może byó dłuższa niż jeden miesiąc.

9, W przypadku braku mozliwości odczl.tu wodomierzy indywidualnych przy zmian" "bry,
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wody, zakończęniu okresu rozliczęniowego, braku legalizacjl, braku odbioru wodomierza po
naprawie, roz|iczenię odbywaó się będzie jak dla mieszkń nieopomiarowanych.

I0. Zasady podane w punktach 8 i 9 dotycząróvlnież wodomierzy do ciepłej wody.

III. Rozliczenie kosztów zuĘcia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych

§6
l.Lokalem nieopomiarowanym jest lokal w którym nie zainstalowano wodomierza we
wszystkich punktach poboru.

2.Ilość wody zużytęJ na 1 osobę ustala się na podstawie § 4 ust 2 niniejszego regulaminu.

3.Podstawą ustalenia ilości wody zuzytej dla mieszkań nieopomiarowanych w okresie
rczliczeniowym, jest miesięczne zużycie wody na 1 osobę zamteszkałą w lokalu, pomnozone
przez ilość osób zarńeszkaĘch i ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.

4.UĄrtkownik lokalu wnosi opłaty w formie miesięcznychzaliczęk, które są iloczynem
średniego miesięcznego zuĘcia wody na 1 osobę w poprzednim okresie rozliczeniowyffi,
ilości osób zamieszkaĘch w lokalu i ceny wody.

5. Zaosobę zarrięszkałą w lokalu uwńa się osobę:
a. zameldowaną na pobyt stały lub czasowy,
b. osobę ptzebywającąfa\<tycznie przez okres powyżej 1-go miesiąca jeżeli fakt ten został

stwierdzony przez Administracj ę Spółdzielni.

6. Zwalniasię z opłat osoby zameldowane na pobyt stĄ w lokalu jeżeli są:

a. zarneldowane na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w innym miejscu,
b. przeblrvająw zakŁadzie kamlłrn lub w innych miejscach odosobnienia,
c. przebywają w internacie, akademiku, seminarium, szpitalu, hospicjum.

7.Zvłolnięnie od opłat, o których mowa w ust 6 następowaćbędzie na podstawie zaświadczeńa
instytucj i, Obo wipek zgło szenia zmian ciq4 na użytkowniku mi e szkani a.

8. W pozostĘchprzypadkach zwolnienie z opłat zaużrywanie wody następuje na okres trzęch
miesięcy na podstawie decyĄiZarządu. W tym okresie naleĘ zamontować wodomierz.

9. Wszelkie zmiany w opłatach za wodę zwlązane ze zmianąuzytkownika lokalu lub zmianami
osobowymi w lokalach będą wprowadzane na podstawie informacjiprzekazanej przez
użytkownika lokalu lub protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zmiany te będą obowiąąrwały od początku następnego miesiąca po zgłoszeniuprzez
uzytkownika lokalu.

10.W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze,w których na poby staĘ lub
czasowy nie zameldowanajest ani jedna osoba, kosźy zużyciawody i odprowadzenia
ścieków rozlicza się wg stawki jak zajedtąosobę do czasu zamontowania wodomierza.

hW
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IV. Warunki techniczn€ montażu wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach.

§7
l.Każdy uzl,tkownik lokalu przed przystąpieniem do montazu wodomierzazobowlązany jest
uzyskac zgodę Spółdzielni oraz warunki techniczne jego montażu wydane przezDział
techniczny Spółdzielni.

2. Dopuszcza się do montazu wyłącznie wodomierze posiadające wazne świadectwo
dopuszczenia do stosowania i iegalizacji.

3. Po każdym remoncie lub awarii wodomierzy wymagane jest świadectwo legalizacji.

4. Zabranla się montazu wodomierzv w-miejscach trudno dostępnych do odczytu.

5. Plombowanie wodomierzy dokonuje się po technicznvnr odbiorze w
obecności uĄtkownika lokalu.

6. Odbioru technicznego w-odomierzy dokonuj e pracor.r,nik Spółdzielni

V. Ogólne zasady eksploatacji wodomierz_v.

§8

1. Uzytkownik lokalu po zapoznaniu się z warunkami eksploatacji wodomlerza oraz
niniejszym regulaminemrozliczania kosztów zużycia w,ody potwierdza to własnoręcznym
podpisem na druku "Protokołu odbioru wodomierza". Odmowa podpisania oświadczenia
spowoduje nie odebranie wodomierza.

2. Uzl.tkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia wodomierzy do odczl.tu.

3. Zabranta się zabudowy wodomierzy uniemozliw-iającej ich odczl.t i dostęp w celu
sprawdzenia prawidłowości oplombowania. W przypadku stwierdzenia zabudow),
wodomierza w sposób uniemozliwiający spraw-dzenie prawidłowości montazu i
oplombowaniarozltczenie za zuż5Ąą wodę będzie się odbywało jak dla mieszkań
nieopomiarowanych.

4. Odczy.tów stanów wodomierzy dokonuje się przy zaokrągleniu do pełnego metra
sześciennego. Zasadazaokrąglania obowiązuje do 0.50 m' - w dół" od 0.51 m'w górę.

5. W przypadku wystąpienia spraw spornych r,vniesionychprzez uzl.tkownika lokalu. będą
one rozpatryw ane pt zez Zar ząd S półdzie ln I pr zy udzi al e o soby r o zltczaj ącej.

6. Niedopuszczalnęjest naruszenie przez uzl.tkowników lokalu plomb założonychprzęz
Społdzielnię i plomb fabrycznych na wodomlęrzu otaz samowolny demontaz wodomierzy
bez wledzy l zgody Spółdzielni.

7. Wszelkie naruszenie plomb oraz samowolny demontaz powodowac będzie utratę
uprawnień do rozltczenia kosztów zużycia wody w/g wskazań licznika indywidualnego. i: t

l, , \\L, ,,,
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8. Za powtóme plombowanie wodomierza rozplombowaneg o bez zgody Spółdzielni
pobierana będzie opłata jak za usługi wykonywaneptzez Spółdzielnię.

9. Uzytkownik lokalu obowiązany jest zgłosić natychmiastpo zauwazeniu wszelkie defekty
licznika wody powodujące jego nieprawidłowe działanie.
Nie powiadomienie Spółdzielni o powyżsąrm fakcie powoduje utratę upra\Nnień do
rc zliczania zuĘ cia wo dy w l g w skazań wo domi erza indlłvi dualne go.

10. Pracownicy Spółdzielni mają prawo kontroli prawidłowości działania wodomierzy.

11. Użl.tkownicy lokali obowiązani są do przeprowadzarialega|izaĄi wodomierzy I razna 5

lat na kosź własny.

12. Fakt ponownej legaltzacjinaleĘ zgŁosić do Spółdzielni, gdyż w tym przlpadku:
- wodomierz zostarie rozplombowany,
- spisana zostanie notatka stwierdzająca stan wodomierza,
- po ponownym zamontowaniu wodomierza fakt tennaleĘ zgŁostó w Spółdzielni celem
jego odbioru i zaplombowania.

13. Rozliczenie w przypadku oddania wodomierza do legalizacji będzie się odbywać
następująco:
- do dnia rozplombowania wodomierzawlg stanu z niego odczltanego,
- w czasie przęfwy w eksploatacji według średniego zuĘciawody dla danego

mieszkania za ostatnie 6 miesięcy.
P r zerw a w ekspl o atacj i wo dom ietza nie mo że by ć' dłuższa niż j e den mie s i ąc.

14. Jeżeli wodomierz nie zostanie ponownie zalegalizowany przez uĄrtkownika lokalu, to
rozliczenie zuĘciawody w danym lokalu odbylvać się będzie tak, jak w lokalu
nieopomiarowanYm. 

§ 9
Uchyla się Regulaminrozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w
budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej,,Mistrzej owice-Północ" w Krakowie uchwalony
uchwałą Rady Nadzorczej nr 27l20I5 z dnia 28.04.20i 5 r.

§10
Niniejszy Regulamin zostń uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej rlr 161202I z ónia
22.06.ż021r., obowipuje z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadz orczej Przęwodni cząca Rady Nadz or czĄ
I1ona


