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-PROJEKT –

UCHWAŁA Nr ............../RZW/2013
Wspólnoty Mieszkaniowej ............................................. w Prudniku

podjęta na Zebraniu Właścicieli w dniu ............2013 r.

w sprawie Regulaminu rozliczania kosztów dostarczanej do lokalu wody i odpro-
wadzonych ścieków.

Uchwala się Regulamin rozliczania kosztów dostarczanej do lokalu wody i od-
prowadzonych ścieków zwany w dalszej treści uchwały „Regulaminem”.

I. Postanowienia Ogólne:
§ 1.

1.  Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania opłat i rozliczania z właścicielem
dostarczonej do jego lokalu wody i odprowadzonych ścieków.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
     1). „Wodomierzu głównym” - należy przez to rozumieć będące w okresie legalizacji

i dopuszczone do stosowania w Polsce urządzenie pomiarowe, służące do pomiaru
objętości wody dostarczonej do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, zamontowane
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przez dostawcę wody.

     2). „Podliczniku wody” - należy przez to rozumieć będące w okresie legalizacji
urządzenie pomiarowe, służące do pomiaru objętości zużytej wody w odrębnym loka-
lu znajdującym się w budynku, zamontowane przez  właściciela lokalu zgodnie z
obowiązującymi warunkami technicznymi i stanowiący jego własność oraz posiada-
jącym:

         a) aktualną aprobatę Głównego Urzędu Miar;
         b) atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny;
         c) plombę legalizacyjną zgodną z przepisami Głównego Urzędu Miar  i z normą

PN-ISO 4064-1.
     3). „Instalacja podlicznika wody” - należy przez to rozumieć montaż podlicznika

wody na wewnętrznej instalacji wodociągowej w danym lokalu lub w pomieszczeniu
do niego przynależnym w sposób gwarantujący jego prawidłową pracę tj. zgodnie z
obowiązującymi warunkami i normami technicznymi w szczególności:

a) Podlicznik wody jest zamontowany w sposób umożliwiający jego sprawny i
bezproblemowy montaż i demontaż oraz założenie plomby ;

b) Podlicznik wody jest zamontowany w sposób zgodny z podanym na nim kie-
runkiem przepływu wody oraz w prawidłowym położeniu (oznaczony literą „H”
– położenie poziome, litera „V” pionowe).

c) Podlicznik wody  w miejscu wbudowania powinien być zabezpieczony przed
możliwością jego uszkodzenia mechanicznego oraz nie może być narażony na
wstrząsy, wibracje lub nadmierne naprężenia spowodowane przez instalację
wodociągową lub jej wyposażenie;

d) Podlicznik wody powinien być zabezpieczony przed zbyt wysoką temperaturą
otaczającego go powietrza, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, za-
laniem wodą, zanieczyszczeniami i zewnętrznym oddziaływaniem środowiska
korozyjnego;

e) przewody wodociągowe przed i za podlicznikiem wody powinny być tak zamo-
cowane, aby żadna część instalacji nie mogła przemieścić się pod naporem
wody lub podczas prac montażowych.

f) Przed podlicznikiem wody powinien być zamontowany zawór odcinający do-
pływ wody do lokalu.
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          g)  wszystkie urządzenia odbiorcze wody  w danym lokalu powinny być zamonto-
wane za podlicznikiem wody (w zależności od wewnętrznej sieci wodociągowej
w lokalu dopuszcza się montaż jednego lub kilku podliczników  wody).

      4). „Ważnej legalizacji podlicznika wody” - należy przez to rozumieć, że podlicz-
nik wody znajduje się w okresie ważnej legalizacji wynoszącej 5 lat. Początek
okresu legalizacji liczymy od roku następującego po roku, w którym podlicznik
wody został zainstalowany. W przypadku podliczników wcześniej użytkowanych
- od roku następującego po roku, w którym podlicznik wody został poddany po-
nownej legalizacji przez Okręgowy Urząd Miar. Dowodem przeprowadzenia le-
galizacji jest cecha legalizacyjna znajdująca się na urządzeniu wraz z rokiem, w
którym czynność ta została wykonana.

      5). „Właścicielu” - należy przez to rozumieć właściciela, współwłaściciela lokalu
mieszkalnego lub użytkowego znajdującego się w budynku Wspólnoty Miesz-
kaniowej lub upoważnionej przez niego osoby.

      6). „Wodzie” - należy przez to rozumieć dostarczoną do budynku i poszczególnych
lokali wodę i odprowadzone ścieki.

§ 2.
1. Ustala się, że dostarczona do nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej woda rozli-

czana będzie z poszczególnymi właścicielami według zasad ustanowionych w ni-
niejszym Regulaminie.

2. Wielkość zużycia wody w budynku ustalana jest na podstawie odczytu wodomierza
głównego zainstalowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku na
przyłączu głównym do budynku i wystawionych na tej podstawie Wspólnocie Miesz-
kaniowej faktur.

3. Wszystkim właścicielom naliczana będzie miesięczna zaliczka na poczet zużytej w
lokalu wody w danym okresie rozliczeniowym. Wpłaty naliczonej zaliczki dokonuje
się na Konto Rachunku Bieżącego Wspólnoty Mieszkaniowej.

4. Wysokość zaliczki uzależniona jest od zadeklarowanej przez właściciela prognozy
zużycia wody w swoim lokalu i nie może być niższa niż:
a) 2 m3  za każdą zamieszkującą lub zatrudnioną osobę w lokalu z zainstalowanym

podlicznikiem wody;
b) 6 m3  za każdą zamieszkującą lub zatrudnioną osobę w lokalu bez zainstalowa-

nego podlicznika wody.
5. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek właściciela posiadającego za-

instalowany w lokalu podlicznik wody dopuszcza się możliwość jego czasowego
zwolnienia z konieczności wpłacania zaliczki w wysokości określonej w ust.4.

6.   Okresem rozliczeniowym zużytej wody i wpłaconych zaliczek jest rok kalendarzowy.

§ 3.
1. Cena wody ustalana jest przez Radę Miejską w Prudniku.
2. Ilość odprowadzonych z lokalu ścieków równa jest ilości zużytej wody.

II. Rozliczenie wody z właścicielami posiadającymi zainstalowane podlicz-
niki wody (wszystkie lokale w budynku  posiadają zainstalowane podliczniki wody)

§ 4.
1. Gdy wszyscy właściciele posiadają w swoich lokalach zainstalowane podliczniki wo-

dy, wielkość zużycia wody w lokalu ustala się na podstawie odczytów ich stanów na
koniec okresu rozliczeniowego (31 grudnia danego roku).
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2. Wodę na podstawie podanego przez właściciela odczytu stanu podlicznika wody
rozlicza zarządca/administrator nieruchomości jeden raz w roku z uwzględnieniem
naliczonych zaliczek, o których mowa w  § 2.

3. Odczytu stanu podlicznika wody właściciel dokonuje dwa razy w roku:
      a) na dzień 30 czerwca danego roku (w związku ze zmianą cen wody);
      b) na dzień 31 grudnia danego roku rozliczeniowego
i zobowiązany jest podać jego odczyt zarządcy/administratorowi nieruchomości osobi-
ście, telefonicznie lub w inny skuteczny sposób w terminie nie później niż do dnia 10
stycznia następnego roku.
4.  W przypadku nie podania przez właściciela odczytu podlicznika wody na dzień 30

czerwca danego roku, zużyta w jego lokalu woda zostanie rozliczona według śred-
niorocznej ceny wody (tyko w przypadku podania przez właściciela odczytu podlicz-
nika wody na koniec roku rozliczeniowego).

5.  W przypadku powstania różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a
sumą podliczników wody zainstalowanych w poszczególnych lokalach, będzie ona
rozliczona z właścicielami proporcjonalnie do ilości zużytej wody w każdym z
lokali.

UWAGA !!! Właściciele mogą zdecydować o pozostawieniu dotychczas obowiązu-
jącego sposobu rozliczenia różnicy – zapis ust.5 będzie miał wtedy brzmienie:

W przypadku powstania różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą
podliczników wody zainstalowanych w poszczególnych lokalach, będzie ona rozliczona
z właścicielami proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących lub zatrudnionych
w poszczególnych lokalach.

III. Rozliczenie wody z właścicielami nie  posiadającymi zainstalowanych
     podliczników wody

§ 5.
1. Gdy nie wszyscy właściciele posiadają w swoich lokalach zainstalowane podliczniki

wody, rozliczenie dostarczonej do nieruchomości wody nastąpi według następują-
cych zasad:

      a)  właściciele posiadający zainstalowane w swoich lokalach podliczniki wody rozli-
czeni będą w  sposób  określony w § 4 Regulaminu;

      b)  właściciele nie posiadający zainstalowanych w swoich lokalach podliczników
wody pokrywają pozostałe koszty dostarczonej do budynku wody, wyliczone pro-
porcjonalnie do ilości osób zamieszkujących lub zatrudnionych w poszczegól-
nych lokalach. W przypadku wystąpienia nadpłaty z rozliczenia wody, wysokość
zwrotu nie może być wyższa niż wysokość wpłaconej zaliczki pomniejszonej o
koszty zużycia 1m3 wody miesięcznie na każdą osobę.

2.  Ilość zamieszkujących lub zatrudnionych w poszczególnych lokalach osób ustalana
jest na podstawie oświadczeń lub deklaracji złożonych przez właściciela zarządcy /
administratorowi nieruchomości. Dopuszcza się możliwość ich weryfikacji.

§ 6.
1. Jeżeli zainstalowany w lokalu podlicznik wody nie spełnia warunków, o których mowa

w §1, rozliczenie zużytej w lokalu wody nastąpi według zasad określonych w §5  tj.
jak dla właścicieli nie posiadających zainstalowanych podliczników wody.

2. Jeżeli właściciel lokalu nie poda odczytu podlicznika wody na dzień 31 grudnia dane-
go roku to rozliczenie zużytej w lokalu wody nastąpi według zasad określonych w §5
tj. jak dla właścicieli nie posiadających zainstalowanych podliczników wody.
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3. Jeżeli zostanie stwierdzone uszkodzenie podlicznika wody, zerwanie, uszkodzenie
założonej plomby lub stwierdzone zostaną inne działania powodujące jego nieprawi-
dłowe wskazanie to rozliczenie zużytej w lokalu wody nastąpi według zasad określo-
nych w §5 tj. jak dla właścicieli nie zainstalowanych podliczników wody, a ważność
jego legalizacji upływa przed ustalonym okresem.

§ 7.
1. Właściciel zobowiązany jest do udostępnienia lokalu zarządcy/administratorowi w

celu założenia na podliczniku wody plomby, sprawdzenia prawidłowości jego działa-
nia i odczytu.

2. Właściciel zobowiązany jest do informowania zarządcy/administratora nieruchomości
o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach mających wpływ na działanie pod-
licznika wody.

§ 8.
1. Wykonanie uchwały powierza się Prudnickiemu TBS Sp. z o.o. administratorowi bu-

dynku.
2. Uchyla się dotychczas obowiązujący Regulamin rozliczania kosztów dostarczanej do

lokalu wody i odprowadzonych ścieków.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od rozliczeliczeń za

2013 r.

_____________________________

Za uchwałą               ............%  udziałów wg listy obecności

Przeciw uchwale      ............%  udziałów wg listy obecności

Wstrzymało się         ............% udziałów wg listy obecności


