
R E G U L A M I N 

USTALANIA  NALEŻNOŚCI  ZA  POBÓR  WODY

I  ODPROWADZENIE   ŚCIEKÓW

uchwalony przez Radę Nadzorczą 
w dniu 27 marca 2014r.

ze zmianami



REGULAMIN
USTALANIA  NALEŻNOŚCI  ZA  POBÓR  WODY

I  ODPROWADZENIE  ŚCIEKÓW

uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie
w dniu 27 marca  2014r. 

(tekst jednolity ze zmianą wprowadzoną  Uchwałą Nr   4/2016 z 03 marca 2016r., 
Uchwałą Nr 13/2019 z dnia 19 września 2019r. Uchwałą Nr 4/2020 z 29 maja 2020)

Rozdział l. Podstawa prawna 

§ 1

1. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1069) 

2. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym
odprowadzaniu  ścieków  (Tekst  jednolity:   Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  123,  poz.  858   z
późniejszymi zmianami ) 

3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)

wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw i postanowieniami Statutu Spółdzielni.

Rozdział II. Postanowienia ogólne 

§ 2

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich
lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku znajdujących się w
zasobach  Spółdzielni i wyposażonych w instalacje wodną i kanalizacyjną.

§ 3

1.  Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów wody dla nieruchomości wyposażonych 
w instalację wodno - kanalizacyjną. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a. „Spółdzielnia" - Spółdzielnię Mieszkaniową w Żmigrodzie, 



b.  „użytkownik lokalu" - osobę posiadającą tytuł prawny do danego lokalu lub
osobę faktycznie korzystającą z lokalu, 

c. „odczyty wskazań wodomierzy" - sumę odczytów wskazań wodomierzy wody
zimnej, z wyłączeniem wskazań wodomierza głównego, 

d.  „koszcie uzupełniającym” - koszt podlegający rozliczeniu na użytkowników
poszczególnych lokali w danej nieruchomości, zgodnie z art.26 ust.3 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a
wynikający  z  różnicy   sumy  wskazań  wodomierzy  indywidualnych  a
wskazaniem wodomierza głównego, z którego Spółdzielnia rozlicza się za
pobór wody z dostawcą. 

e. „lokal wyposażony w wodomierz” -   lokal, w którym zamontowane są 
przyrządy pomiarowe w rozumieniu ustawy prawo o miarach, posiadające: 
-ważną legalizację Głównego Urzędu Miar - okres ważności wynosi dla 
wodomierzy   5 lat, 
- nienaruszoną plombę na połączeniu śrubunkowym wodomierza z 
przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem 
przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia, 

f. „cena  wody”  –  opłaty  za  1m3  wody  pobieranej  z  urządzeń  zbiorowego
zaopatrzenia  i 1m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
ustalone w taryfach obowiązujących na terenie Żmigrodu.

g. „wodomierz główny”- przyrząd pomiarowy stanowiący własność dostawcy, za
pomocą,   którego  następuje  rozliczenie  ilości  wody  zużytej  w
poszczególnych nieruchomościach. 

h. „lokal  opomiarowany”-  lokal  mieszkalny  lub  użytkowy  lub  pomieszczenie
wspólnego  użytku   posiadający  na  wszystkich  ujęciach  wody   sprawne,
nieuszkodzone  wodomierze  indywidualne  z  ważnymi  cechami
legalizacyjnymi i nieuszkodzonymi plombami 

i. „lokal nieopomiarowany” – lokal nie posiadający opomiarowanych wszystkich
ujęć wodnych  lub w przypadku:   

 stwierdzenia poboru wody z pominięciem wodomierza,

 stwierdzenia  uszkodzenia  wodomierza,  które  nie  zostało  zgłoszone
administracji,                                                                                                  

 stwierdzenia  zamierzonego  działania  użytkownika  w  celu  zafałszowania
wskazań wodomierza,

 stwierdzenia  braku  lub  uszkodzenia  plomby  montażowej  na  połączeniu
wodomierza z przyłączem wody,

 nie  udostępnienia  lokalu  do  wymiany  lub  legalizacji  wodomierza  w
wyznaczonym przez Spółdzielnie terminie.

j. „odczyt  wodomierza”  –  stwierdzenie  stanu  wskazań  liczydła  wodomierza
przyjętego do rozliczenia, w zaokrągleniu do pełnych liczb,



k. „okres rozliczeniowy” – sześciomiesięczny okres czasu obejmujący miesiące
od stycznia do czerwca oraz  od lipca do grudnia danego roku,

l. „osoba zamieszkała” – osoba faktycznie  korzystająca z lokalu, bez względu
na tytuł prawny do lokalu i  wypełnianie obowiązku meldunkowego.

m. „nieruchomość”  –  budynek  lub  część  budynku  zasilanego  w  wodę  z
pojedynczego  przyłącza  wodociągowego  lub  budynek  zasilany  z  kilku
przyłączy, jeżeli do każdego przyłącza nie można przyporządkować całych
klatek schodowych

n.  „niedobór” – występuje, gdy wskazanie wodomierza głównego jest wyższe
od   sumy wskazań wodomierzy indywidualnych

o.  „nadwyżka”  –  występuje,  gdy  łączna  ilość  wody  wykazanej  przez
wodomierze  indywidualne jest większa od ilości wykazanej przez wodomierz
główny.”

2. Ilość odprowadzanych ścieków odpowiada ilości zużywanej wody zarejestrowanej przez
wodomierze lub w przypadku braku wodomierzy określonej na podstawie przeciętnych
norm zużycia.                 

                  

Rozdział III. Zasady odczytów wskazań wodomierzy w lokalach 

§ 4

1. Informację o terminach odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych podaje się do
wiadomości publicznej poprzez  wywieszenie ogłoszenia w widocznych miejscach np.
na drzwiach wejściowych do klatek schodowych,  na tablicach ogłoszeń na klatkach
schodowych,  co najmniej na  3 dni przed dniem odczytu.

2. Odczyty wskazań wodomierzy w lokalach wykonywane są   przez pracownika 
Spółdzielni na koniec okresu rozliczeniowego.

3. Wynik wskazań wodomierzy w przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych może być 
zgłoszony przez użytkownika w formie pisemnej lub telefonicznej, nie później niż 5 dni 
od daty wykonywanych odczytów w danym budynku. Informacja winna zawierać: 
a) numer wodomierza, 
b) lokalizację wodomierza, 
c) wynik odczytów, 
d) czytelny podpis użytkownika lokalu( w przypadku formy pisemnej), 
e) datę odczytu, 

4. Rozliczenie zużycia wody dla każdego budynku musi być wykonane w ciągu jednego
miesiąca od odczytu. 

5. W terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, użytkownik lokalu może reklamować
rozliczenie kosztów zużycia wody.

6.   Spółdzielnia w przeciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji zobowiązana jest ją
 rozpatrzyć i w przypadkach uzasadnionych dokonać korekty rozliczenia.



7. Nieudostępnienie lokalu dla odczytu lub niedostarczenie odczytu wodomierzy w 
wyznaczonym terminie spowoduje rozliczenie zużycie wody  wg zasad obowiązujących 
dla lokali nieopomiarowanych.

8. W związku z obowiązkiem legalizacji  wodomierzy, wynikającym z ustawy z dnia
    11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz.U, z 2019 poz. 541)
    wprowadza się stałą opłatę miesięczną od każdego zamontowanego w lokalu
 mieszkalnym  wodomierza,  w  wysokości  uchwalonej  przez  Zarząd  Spółdzielni”

Rozdział IV. Zasady rozliczania kosztów dostawy wody 

§ 5

Rozliczenie kosztów dostawy  wody do poszczególnych budynków ustala się według 
następujących zasad: 
a. lokale mieszkalne opomiarowane  – indywidualne rozliczenie użytkownika lokalu polega
na ustaleniu kosztu zużycia wody na podstawie odczytów wskazań wodomierzy 
indywidualnych oraz   kosztu uzupełniającego, 
b. lokale mieszkalne nieopomiarowane  - indywidualne rozliczenie użytkownika lokalu 
polega na ustaleniu kosztu  zużycia wody na podstawie ilości osób zamieszkałych oraz  
normy zużycia (ryczałtu)  w wys. 6,5 m3 na osobę / m-c   plus koszt uzupełniający, 
c. lokale użytkowe opomiarowane   - na zasadach określonych dla lokali mieszkalnych   
opomiarowanych.
d. lokale użytkowe nieopmiarowane – indywidualne rozliczenie użytkownika lokalu polega 
na ustaleniu kosztu zużycia wody na podstawie  przeciętnych norm zużycia określonych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. nr 8, poz. 70)  powiększonego o koszt 
uzupełniający,                                                                                   e. pomieszczenia 
gospodarcze - woda do celów gospodarczych stanowi  koszt  eksploatacji,  ustalany  na 
podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych plus koszt uzupełniający , 
f. pralnie -  koszt zużycia wody ustalony na podstawie odczytów wodomierzy 
indywidualnych powiększony o  koszt uzupełniający .rozliczany jest na użytkowników 
pralni.

§ 6

1. Koszt uzupełniający rozliczany jest proporcjonalnie do kosztu podstawowego 
ustalonego na podstawie zużycia wody zarejestrowanego przez wodomierze 
indywidualne lub kosztu zużycia ryczałtowego .

2. Jeżeli wystąpi różnica między  sumą  wskazań wodomierzy indywidualnych i zużycia
ryczałtowego  przez lokale  nieopmiarowane,   a  wskazaniem wodomierza  głównego,
koszt uzupełniający rozlicza się  na użytkowników lokali   do kosztu 5% ilości wody
wykazanej przez wodomierz główny.



3. Koszty  pozostałej  ilości  wody  obciążają  koszty  eksploatacji  części  wspólnych
nieruchomości.

4. Na pisemny wniosek większości użytkowników lokali (50%+1)w danej nieruchomości,
Zarząd Spółdzielni może rozliczać koszt uzupełniający w inny sposób wskazany przez
użytkowników.

5. Użytkownicy  lokali,  na  indywidualny  pisemny wniosek,  otrzymują  rozliczenie  kosztu
uzupełniającego. 

§ 6 a

Jeżeli w rozliczeniach półrocznych występują zarówno niedobory jak i nadwyżki, to 
  w ramach roku kalendarzowego należy skompensować występujące różnice 
  w następujący sposób:
  a. w przypadku, gdy w rozliczeniu za okres I półrocza występuje nadwyżka, zaś 
      w II półroczu niedobór, to ilość niebilansującej się wody w drugiej połowie roku 
      pomniejsza się o nadwyżkę z I półrocza. 
      Zmniejszoną różnicę między wskazaniami wodomierza głównego i sumą 
      wskazań wodomierzy indywidualnych rozlicza się zgodnie z § 6 regulaminu.
  b. w przypadku, gdy w rozliczeniu za okres I półrocza występuje niedobór, 
      a w II półroczu nadwyżka, to koszt uzupełniający za I półrocze koryguje się
      o wielkość nadwyżki za II półrocze.
      Jeżeli wynik jest większy od kosztu obciążającego Spółdzielnię, użytkownikom 
       lokali zwraca się pozostałą kwotę wynikającą z rozliczenia I półrocza. 

§ 7

1. Na  poczet  kosztów  dostawy  wody,  użytkownicy  lokali   mieszkalnych  i  użytkowych
wnoszą opłaty w formie zaliczek miesięcznych podlegających  rozliczeniu dwukrotnie w
roku, po  zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2. Wysokość zaliczki miesięcznej ustala się raz w roku indywidualnie dla każdego lokalu z
uwzględnieniem:
a. kosztu podstawowego – obliczonego jako iloczyn miesięcznej normy zużycia wody w
m3 ustalonej dla lokalu na podstawie zużycia w ostatnim okresie rozliczeniowym oraz 
aktualnej ceny zakupu wody. 
b. kosztu uzupełniającego – obliczonego  na podstawie wyniku za ubiegły okres 
rozliczeniowy wg zasady określonej w  § 7. 

§ 8

Zasady ustalania norm zużycia wody stanowiącego podstawę rozliczenia w szczególnych 
przypadkach: 

1. W przypadku niezawinionego przez użytkownika uszkodzenia wodomierza dzienna
norma    zużycia wody dla lokalu ustalana jest na podstawie średniego zużycia
wody  w  ostatnim  okresie  rozliczeniowym  poprzedzającym  unieruchomienie
wodomierza.  Okres  niesprawności  wodomierza  liczony  jest  od  dnia  ostatniego
odczytu sprawnego wodomierza do dnia wymiany lub naprawy wodomierza.



2. W przypadku nieudostepnienia lokalu do odczytu normę zużycia wody przyjmuje 
się   w wysokości:
 a. ilości wody  przyjętej do ustalenia zaliczki na zasadach określonych w pkt. 2. 
 b. gdy w następnym okresie rozliczeniowym odczyt zostanie dokonany,  
rozliczenie       nastąpi za dwa okresy rozliczeniowe (poprzedni i bieżący) według  
wskazań wodomierzy, 
c. nieudostępnienie lokalu do odczytu przez  kolejne okresy rozliczeniowe jest 
podstawą do przyznania statusu lokalu nieopomiarowanego

3. W przypadku: 
a.  braku wodomierzy w lokalu, 
b. stwierdzenia zamierzonego działania użytkownika w celu zafałszowania 
wskazań wodomierza, 
c. uszkodzenia plomby montażowej założonej przez Spółdzielnię na połączeniu      
wodomierza z przyłączem wody,                                                                                 
zaliczki ustala się jak dla lokali nieopomiarowanych:                                                  
-dla lokali mieszkalnych na podstawie ryczałtu w wys. 6,5 m3/osobę i ilości osób 
mieszkających w lokalu,                                                                                              
- dla lokali użytkowych na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. nr 8, poz. 70)  

Rozdział V. Zasady rozliczania różnicy  między rzeczywistymi kosztami dostawy 
wody i odprowadzenia ścieków a wpłaconymi zaliczkami 

§ 9

1. Różnica powstała między faktycznie poniesionymi kosztami przypadającymi na lokal a 
opłatami wniesionymi w formie miesięcznych zaliczek przez użytkownika lokalu  
regulowana jest w sposób następujący: 
a. niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej za używanie 
lokalu, w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia. W uzasadnionych 
przypadkach na wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę 
na wniesienie niedopłaty za wodę w ratach, 
b. nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymaganych opłat miesięcznych za 
używanie lokalu lub na pisemny wniosek użytkownika lokalu może być dokonany jej 
zwrot z zastrzeżeniem pkt c, 
c.  w przypadku użytkowników lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza 
się w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat za używanie 
lokalu. 

2. Na  wniosek  użytkownika  lokalu  wysokość  zaliczki  może  zostać  zwiększona  lub
zmniejszona. Minimalna wielkość normy zużycia wody przyjętej do ustalenia zaliczki
nie może być mniejsza niż 0,5 m3. 



Rozdział VI. Zasady postępowania w przypadku nie przestrzegania regulaminu 

§ 10

1. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z pominięciem wodomierza, jego
celowego uszkodzenia, zerwania plomby lub innego niedozwolonego działania - Zarząd
Spółdzielni upoważniony jest do obciążenia użytkownika lokalu kosztami wynikającymi
z  różnicy  między  wskazaniem  wodomierza  głównego  a  sumą  wskazań  odczytów
wodomierzy  w  lokalach,  w  okresie  od  ostatniego  rozliczenia  do  dnia  usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. Nie zwalnia to z obowiązku wnoszenia opłat za wodę
według  zasad  określonych  w  Rozdziale  IV  oraz  pokrycia  kosztów  dodatkowego
rozliczenia nieruchomości i   naprawy szkód spowodowanych działaniem użytkownika. 

2. Stwierdzony  nielegalny  pobór  wody,  o  którym  mowa  w  pkt  1,   traktowany  jest  jak
kradzież  wody  przez  użytkownika  lokalu.   Zarząd  Spółdzielni  uprawniony  jest  do
zgłoszenia  popełnienia  przestępstwa  organom  ścigania.  

Rozdział VII. Reklamacja wskazań wodomierza

§ 11

1.  Zgłoszona  przez  użytkownika  lokalu  reklamacja  wskazań  wodomierza  podlega
wstępnej weryfikacji przez administrację Spółdzielni, pod warunkiem, że wodomierz nie
posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia ani ingerencji osób nieuprawnionych,

2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie
ekspertyzy wodomierza. 

3. Na  okres  sprawdzania  wodomierza  montowany  jest  zastępczy  wodomierz.  
Zdemontowany wodomierz poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę
posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

4. Uznanie  reklamacji  za  uzasadnioną  zwalnia  użytkownika  z  opłaty  za  usługę
sprawdzenia wodomierza. 

5.  W przypadku, gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i wodomierz zostanie uznany za 
prawidłowo działający, Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami poniesionymi w 
związku z badaniem przyrządu, a także wymianą wodomierzy.

Rozdział VIII. Obowiązki Spółdzielni

§ 12

Do obowiązków Spółdzielni należy legalizacja wodomierzy,  co 5 lat, jak również: 
a.  obsługa zainstalowanych w lokalach wodomierzy w okresie między montażem a 
wymianą przeprowadzoną na podstawie zgłoszenia awarii, reklamacji użytkownika, 
zgłoszenia osoby dokonującej odczytu wskazań itp., 



b. prowadzenie centralnej ewidencji wodomierzy  oraz terminów ich legalizacji, 
c. obsługa reklamacyjna wodomierzy w zakresie wstępnej weryfikacji wskazań oraz 
doprowadzenie do badania przez upoważnioną instytucję zewnętrzną ( Obwodowy Urząd 
Miar), 
d. obsługa legalizacyjna począwszy od powiadomienia użytkownika o terminie utraty 
ważności cechy legalizacyjnej i proponowanym przez Spółdzielnię terminie wymiany 
wodomierza, aż do zamontowania wodomierza z ważną cechą legalizacyjną. 
e. sporządzenie protokołu montażowego w 2 egzemplarzach w przypadku każdej wymiany
wodomierza w lokalu, przy czym kopię protokołu zatrzymuje użytkownik, 
f. każdorazowe oplombowanie wodomierzy w przypadku wykonania przez Spółdzielnię 
robót, które wymagały zerwania plomb, 
g. każdorazowe powiadomienie o zmianie ceny wody i odprowadzenia ścieków, 
h zorganizowanie odczytów oraz okresowego rozliczenia zużycia wody. 

Rozdział IX. Obowiązki użytkownika lokalu 

§ 13

1. Użytkownik lokalu nie może dokonywać: 
a.  wymiany wodomierza we własnym zakresie bez względu na okoliczności, 
b. zmiany usytuowania wodomierza bez wiedzy Spółdzielni, nawet jeżeli nie prowadzi to
do uszkodzenia plomb montażowych. 

2. Użytkownik lokalu nieopomiarowanego  może we własnym zakresie i  na swój  koszt
zamontować  wodomierz  indywidualny.  Spółdzielnia  po  sprawdzeniu  prawidłowości
zamontowania wodomierza dokona jego odbioru i zaplombowania. Wodomierz zostaje
przejęty  do  eksploatacji  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  odbiorze
montażu  wodomierza  .Stan  początkowy,  od  którego  rozliczany  będzie  pobór  wody,
stanowi  wskazanie  wodomierza  w ostatnim dniu  miesiąca poprzedzającego  bądź w
pierwszym dniu miesiąca rozpoczynającego rozliczanie poboru wody, według wskazań
urządzenia  pomiarowego.  Zamontowany  wodomierz  winien  posiadać  cechę
legalizacyjną z roku,  w którym wodomierz został przejęty przez Spółdzielnię.

3.  Użytkownik lokalu zobowiązany jest do: 
a.  zachowania oplombowania wodomierza w stanie nienaruszonym przez cały okres 
jego eksploatacji - za zerwanie plomby z przyczyn niezależnych od Spółdzielni 
odpowiada użytkownik lokalu, 
b. umożliwienia swobodnego dostępu do miejsca wbudowania  wodomierza, 
c.  niezwłocznego zgłoszenia, pisemnie lub osobiście zauważonych przypadków 
uszkodzenia wodomierza do Administracji Spółdzielni.
d.  umożliwienia Spółdzielni dokonania odczytów kontrolnych, legalizacji wodomierzy, 
konserwacji i  wymiany, 



4. Użytkownik  lokalu  nieopomiarowanego  zobowiązany  jest  każdorazowo  zawiadamiać
Spółdzielnię  o  zmianie  ilości  osób zamieszkałych w lokalu  oraz  o  innych zmianach
istotnych dla ustalenia ryczałtowej opłaty za pobór wody. 

§ 14

Każdy użytkownik lokalu opomiarowanego  wnosi  co miesiąc opłatę stałą  od każdego
zamontowanego wodomierza na poczet pokrycia kosztów wymiany wodomierza lub jego
legalizacji. Wysokość opłaty  ustala Rada Nadzorcza.

Rozdział X. Postanowienia końcowe 

§ 15

W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego,  użytkownik
opuszczający  i  przejmujący  lokal,  uzgadniają  między  sobą  sprawy  związane  z
rozliczeniem zimnej wody. Koszty związane z  poborem wody i odprowadzeniem  ścieków
na koniec okresu rozliczeniowego ponosi aktualny użytkownik lokalu.

====================

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą 
Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 27 marca  2014r. 

                                          i zmieniony: 
         ● Uchwałą Nr     4/2016 z 03 marca 2016r.

            ● Uchwałą Nr   13/2019 z 19 września 2019r.
                                        ● Uchwałą Nr     4/2020 z 29 maja 2020r.




