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I. Postanowienia ogólne
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Podstawą prawną opracowania Regulaminu jest Statut Spółclzielni oraz niżej
wymienione akty prawne:

_ Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst
jednolity - Dz. U. z 11 .X.2013 r., poz. 1222),

- Ustawa z dnia 7.0ó.200] r o zbiorow}'m zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprorvadzaniu ścieków wraz ze zmiananri- (telrst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr
123 poz. E5E),

- Usta$'a,,Prawo o miarach" z dnia 11.05.2001 r. (tekst jednolity Dz.U.22013
r poz. 1069),

_ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poiityki Społecznej z dnia
20.02.2004 r w sprawie rłymagań metlologicznych, któryrrr powinny
otlpolviaclać wodornterze (Dz. U. nr 40 poz. 360),

_ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r rł sptarł ie
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DZ' U. NI 5 poz.
29 z 14 stycznia 2008 r),

_ Zarządzenie rt 102 Prezesa Głórł'nego UIZędu MiaI Z dnia 28.08.i995 r. w
sprawie uprowadzenie przepisów metrologicznych o licznikach do rvody
(rł'odomierzach) (Dz. Urz. Miar i Probierlictg'a nr 19 poz. 101 z 1995 r.),

_ Zarządzenie nr 50 Prezesa Głównego Ulzęclu Miar z clnia 15 ' 11.1999 r.

zrnieniające zarządzenie w splawie wprorvadzenia przepisów metrologicznych
o licznikach do wody (rvodomierzach) (Dz. U. Uz. Miar i Probiernictwa nr 69
poz. 51 z 1999 r.),

_ Uchwała Zębrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Nr l0/2006 z dnia
30'05.200ó I..
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Regularnin niniejszy obejmuje:
1/ Zasady montażu wodomieŹy na ZilTną Wodę (z'w) i centr'alną ciepłą

uode (c.c.rł ') w mie'zkaniach'
2l Zasady rozllczania Zużycia z.w. i c'c.w ly mięszkaliach.
3/ Zasady odpłatności za rł.odomierze.
4/ Postanowienia końcowę.
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II. ZASADY MoNTAZU woDoMIERZY NA ZIMNĄ I CENTRALNĄ
CIEPŁĄ woDĘ w MIESZKANIACH.
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Watunki techniczne n']ontaŹu wodomierzy w mieszkaniach:

1/ DJa unifikacji oponiarowania montowane bęclą wodomierze:
_ wybrane przez Spółdzielnię zgodnie z oborviązującymi przepisamirł

postęporvaniu przetalgo\ł}'m]

MontoWane będą tylko rvodorr-rierze fabryczr-fe nowe i posiadające rł'ażną
gwarancj ę.

2/ Należy montolvać wodonięrze o przepustorvości nomirralnej Q : 1,5 m3,4l
l średnicy DN l5 mm WyposaŹone w moduł radiowęgo odczyu'

3/ Nie rvolno stosować innych wodomierzy niż wybrane przez Spółdzielnię w
postępow aniu przetalgowym'

4/ Wodomierz uż1ty do montażu winien posiadać aktualną legalizację
Głównego Urzędu Miar'
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1/ Przyłącze rvodonrierza porvinlto posiadać sprawny odcinający zawór kuiowy'

2/ Morrtaż wodomierzy w mieszkaniach może odbyv'ać się tylko przez
koncesjonowaną finnę na zlecenie Spółdzielni lub przez uprawnionego
pracorłr-f ka Spółdzie1ni,

3/ Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadomi lokatorórv o terminach rvymiany
wodoririerzy. W razie nie uz1'skania dostępu do 1okalu podczas pierwszego telminu
rłymiany rvodomierzy Spółdzielnia ustali indywidualnie z uĄtkorvnikami lokali
drugi termin wymiany' Wymia[a wodonierzy w lokalach nie dostępnych w dwóch
terminaclr nastąpi w trzecim tęminię umówionym przez Spółdzie1nię za
dodatkową opłatą wg aktualnie obou'iązującego cennika oprócz kosztów rvymiany
ryodomielza i samego urządzenia'

4 K.żd1 zalnonrorłall1 uodolnierz podlega ot1biororł i lęchnicznęlntt i

zap1ombowania układu' Sporządzony protokół z odbioru stanorvi podstarvę
do zmiany rozliczeń za zużycie wody. Wzór protokółu stanowi in1eglalną
część Regu1amirru.



5l Zabranla się lokatorom obudowywania gniazd lvodomielzorvych w sposób
unielnożIiwiając1 icll bezprobIemorłą w1mianę.

lIl' ZASAD\ ROZLlCZAN1A zLŻycl^ Z.W. l C.C.\\.
W MIESZKANIACH
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i/ Wysokość zuzycia z.w. i c.c.w. rozliczana będzie na podstawie v.skazań
wodomierzy.

2 odczyólł rłodonlierz; doIonuje 'ię:

a. dla okresowego zuŹycia wody drogą radiową na koniec kazdęgo
kwańału.

b. użytkownik lokalu wcześniej nieopomialowanego, który zamontorval
wodorr-rierze rozliczanyjest za dostarczoną woc1ę i odprowadzone ścieki
na podstawie ich wskazań począwszy od następnego kwańału po dniu
protokó1amego odbioru dokonanego przez Spółdzielnię,

c' dla mieszkań nieopomialowanych (nie posiadających wodomierzy)
ustala Się ryczałt miesięczny dla 1 m2 powierzchni mieszkań
nieopomiarowanych w danym budynku poprzez odjęcie od wskazań
licznika lv budynku za okres poprzedni wielkości zużycia wody w
mieszkaniach opomiarowanych za ten okres i podzielenie ńżRicy przez
powierzchnię lokali nieopomiarowanych w budynku przy uwzględnieniu
alrtualnej ceny 1 m] wody i odprowadzania ścieków. Miesięczną stawkę
opłaty ryczałtowej dla danego mieszkania nieopomiarowanego ustala się
poprzez pomnożenie powierzchni użytkowej tego mieszkania przez
ryczałt dla l m2 rvyliczony, jak powyŻej.
Ryczałtowa starvka za 1 m2 nie może wyższa niż trzybotność opłaty za
średnie zużycie u'ody w rrrieszkaniach opomiarowanych,

d. użytkownik lokalu \Ą. którym zamontowane są v'odomierze nie
posiadającę naLładki umożliwiającej odczyt radiowy lecz posiadające
wazną legalizację dokonuje odcz1.tu stanu wodomierzy pod kontrolą

. służb tęcfuricznych Spółdzielni.
e. w przypadku nie podania odcz1tów lł'odomierzy przez jeden okes

rozliczeniorły Spółdzielnia obciąża użytkownika lokalu za tęn okres
naliczęnięm wynikającym Z pźyjęcia szacunłorłych stanórv wodomierzy
w opalciu o ZuŻycia z poprzednich okesów rozliczęniowych, a za drugi i
kolejne okresy rozliczeniorve użytkownik lokalu jest obciąŹany kosztarrri
dostawy wody i odprowadzenia ścieków w wymialze ryczałtovym.

3/ Wodomierz głórvny budynku, odczytywany jest przez Spółdzielnię
krvafialnie - w t1'ch samych terminach co wodomięrze w mieszkaniach.



4/ Pienvszego odczytu clokonu je
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się w dłiu odbioru technicznego wodomierza.

5/ opłata za zużycie wody

a. Rozliczenie poprzedniego krvartału stanowi podstar'vę do usta1enia
ł1.sokości zaliczki miesięcznej na następny kwańał.

b' Miesięczne zaliczkowe opłaty rozliczać się będzie po urvzględnieniu
odczytów wodomierzy W okesach kwańalnych, tj. do dnia 10
następnego niesiąca po danym krvartale.

c. na poczet roz1icZeń Za doSta\vę \Ąrody Spółdzielnia pobiera od
mieszkańców zaliczki w opłacie czynszowej płatne do 15-tego dnia
każdego miesiąca

d. nadpłaty w1'nikaj ące z tozliczenia. za poszczególne oklesy przeZnacZa się
rv kolejności:
_ na poczet pokrycia zaległości czynszolr,ych,
- na poczet opłat Za następne miesiące.

6/ Ubllti technologiczne, a\ł.alie, tolelancja pomiaru, itp.' Iozlicza się w stawce
za elrsploatację podSta$'ową popIZeZ podział proporcjonalnie na wszystkie
mieszkania w budynłu(ach) różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego
a sumą zuŻycia lv poszczególnych lokalach z rvodonrierzy indyr'i'idrralnych i z
lokali nieopomiarowanych.

7/ W przypadku stwierdzenia uszkodzenia rvodomierz.v lub braku plomb i nie
porviadomienia o tym Spółdzielni' ZuŻycie Wody Zostanie rozliczone ryczałtęm za
ostatni okres rozliczeniorvy. Porr.r'ót do rozliczenia rvg odczytórv z wodomier'zy
nastąpi po usunięciu arvarii' zaplomborł'aniu licznikórł, i sporządzenirr protokółu
odbioru plŻez placownika Spółdzielni '

8/ W przypadku zgłoszenia niesprawności wodomierzy rozliczenie następuje według
średniego zuŹycia wyliczonego Z dwóch ostatnicl'i okresów rozliczeniolych za
okres od ostatniego roŻliczenia do czasu protokóJamego odbioru splawnych
Wodomięrzy.

9/ Rek1amacje _ podstarvą rozstrzygnięcia zgłoszonej rek1amacji dot. wie]kości
ZuŹycia jest dodatkorr1' kontrolny odczyt indywidualny dokonyrvany poprzez
złącze optoelektloniczne bezpośrednio w 1okalu. W wypadku nieuzasadnionej
rek1amacji koszty związane z jej rozstrzygnięciem ponosi indyrvidualnie
zgłaszający.

10/ W prz1padku zmiany rł'łaścicie1a lokalu rvszelkie rozliczenia z qtułrr zuŹycia
lvody dokonywane są pomiędzy poprzednjm a nowym Właścicielem.
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IV ZASADY oDPŁATNoŚCI PRZEZ LoKAToRÓw ZA woDoMIERZE
MoNToWANE w \4lESZKĄNlACH PoLoŹo\YCH w
BUDYNILĄCH NALEZĄCYCH Do ZASoBÓw SPÓrlzrnr-Nr
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1. Ustala się jako zasadę dokonywanie rozllczenta zlr1cia wody na podstawie
wskazań wodomievy oruz opłat dla Zbiorowego zaopatzenia w rłodę i
odprowadzania ściekórv. Należy dążyć do wyposażenia całych zasobów
SpółdzieIni w urządzenia pomiarorve. Ilu-re sposoby zgodne z postanorvieniami
niniejszego Regulaminu mogą być Stosowane wyjątko['o.

2. W przypadku zmiany wysokości opłat w terminie irrr-rym niż koniec kwafiału,
koszty zużycia rvody zostaną ustalone w oparciu o dodatkowy odczyt
przeprowadzony na ostatni dzień obowiązywania stawek.

3. Lokatorzy ponosZą kosZty instalowania w ich mieszkaniach wodomierzy i samych
vządzeń, ptzy czynr odpłatnoŚć z tego t}tułu wnoszona pzez lokatora wynosi od
I00 oń do 20 % cęny bfutto montażu ulządzenia i wodomierza w/g
następujących zasad:

a/ w prz1padku vymiany rvodomierzy, które Stlaciły waŹność lega1izacji
oraz braku w1'posażenia instalacji wodnej lokali w wodomierze
odpłatność w takich lokalach wynosi l00 % ceny,

b/ w przypadku wyposażenia instalacji rvodne.j lokali rv wodorr-rierze
wysokość odpłatności ponoszonych przez lokatorólv zależy od czasu
upływu ważności legalizacji wodomierzy rv/g następujących zasad:

Do końca
legalizacji
wodomierza

Wysokość odplatności brutto za ł'odomierz
i i€go montaż

poniżej 1 roku 100 %

I do 2lat 80%

2do3lat 60 oł,

3do4lat 10%

4 do 51at 20%
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4. Płatność za wodomierze i ich montaż Zarząd Spółdzielni moŻe rozłożyć na raty

biorąc pod uwagę warunki płatności doStawcy oraz sytuację finansową
Spółdzielni'

V PoSTANowIENlA KoŃCowE
$7

1. Uszkodzenie wodomieza, zerwanie plomby, należy zgłosić niezwłocznie do
Spółdzielni.

2. Jeżeli Spółdzielnia stwjerclzi fakt ceJowego uszkodzenia wodomierza lub
zerrł'ania plomby w danym mieszkaniu opłata za zużycie wody licząc od daty
ostatniego odczytu wodomierza do daty ustalenia opłaty za dany okres
roz1iczeniorły ustalanajest ryczałtowo, przy czym ryczałt stosowany w takim
przypadku jest równy pięciok_rotnej średniej opłacie wnoszonej przez
rr-rięszkańcórv lokali oporniarorvanych.

3' Koszt wymiany uszkodzonego z winy lokatora wodornierza obciąża go jako
właściciela wg aktualnie oborviązującego cennika usług serwisowych.

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo kontroli technicznej układu pomiarowego
rł.ody w mieszkaniach'

5. Wazność legalizacji w/g Zarządzenia nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar
z 15.11.1999 r. wynosi:

a' 61 miesięcy _ dla wodomierzy do zimlej wody o nominalnym strumieniu
objętości qp < 10 m3/h,

b. 49 miesięcy _ c1la wodomierzy do centralnej ciepłej wody o nominalnym
strumieniu objętości qp < 10 m3/h,

Po telminie ważności legalizacji urządzenia pomiarolvego (Wodomierz),
przez okres l-go roku traktowanl' on bedziejako tzrv. ,,poclzielnik
koŚZtów".

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni
Mieszkarriowej irn. J. T. Kraszewskiego w Sopocie, Uchv'ałą Nr 48/2013
z dnia. 12.11.2013 r. i z tyrn dniem traci moc Regulamin uchrł.alony w dniu
26.06.2007 r. uchwałą Nr 48/2007 wraz z uchwałą Rady Nadzorczej Nr30/2009 z
dnta 27 'I0.2009 r. za wyjątkiem IoZdZjału I]I pt. ,,Zasady rozIiczania i zużycia z.w. i
c.c'lł'. w nrieszkaniach'' obowiązującym do 3 l.XTI'2013 r'

$ 5 i$ 6 uchwalonego obecnie Regulaminu obowiąZuje od 1 stycznia 2014 r'


