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REGULAMIN ROZLICZANIA CIEPI,EJ I ZIMNEJ WODY
ORAZ ODPROWADZANIA SCINT6W

W BYDGOSKIEJ SPoI,DZIELNI MIESZKANIOWEJ

Na podstawie $ 50 ust. I pkt 13 w zw. z $ 147 ust. 2 statutu Rada Na dzorczaBydgoskiej
Sp6ldzielni Mieszkaniowej uchwala co nastgpuj e :

$1
Koszty zuZycia wody i odprowadzania Sciekow oraz podgrzania wody rozliczane s4

indywidualnie dla kazdego budynku lub zespolu budynk6w w przypadku zasilania z jednej
hydroforni lub wymiennikowni.

$2
1. Podstaw4 ustalenia koszt6w danego budynku (lub budynkow) w okresie rozliczeniowym s4

faktury dostawcy, wystawiane na podstawie wskazari wodomierza(y) gl6wnego (ych) tego
budynku (lub budynkow) z uwzglgdnieniem obowi1zuj4cych cen jednostkowych oraz
stawek oplat abonamentowych, zatwierdzonych uchwat4 Rady Miasta Bydgoszczy w
aktualnej Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzenie Sciek6w.
Oplaty abonamentowe przypadaj4ce na dany budynek (lub budynki) s4 dzielone r6wno na
wszystkie znajdujqce sig w nim lokale.

2. Podstaw4 ustalania koszt6w dostarczenia gotowej wody podgrzanej z wymiennikowni s4
faktury dostawcy.

$3
1. instalacja kaZdego lokalu powinna byi wyposaaona w zalegalizowane wodomierze z

moduiem radiowym, kt6rych suma wskazan jestpodstawE ustalenia koszt6w zu|yciawody
dla danego lokalu mieszkalnego lub uzytkowego.

2. Niedob6r, wynikaj4cy zftZnicy odczyt6w pomigdzy sum4 wskazari wodomierzy w
mieszkaniach i wskazaniem wodomierza gt6wnego skorygowanego o odliczenia zgodnie
z $ 5,tzw. woda og6lna, obciqlaposzczeg6lnych uzytkownik6w, proporcjonalnie do iloSci
zuZytej wody, wykazanei przez indywidualne wodomierze lub wg zasady przyjgtej wol4
wigkszoSci uzytkownik6w lokali danej nieruchomoSci (budynku).

t.
$4

Koszty ciepla zu?ytego do podgrzania wody uzytkowej s4 ewidencjonowane i rozliczane
odrgbnie dla kazdego budynku lub zespolu budynk6w w przypadku zasilania ich z
wymiennikowni.
Koszty ujgte w ust.1 s4 wyodrgbnione z koszt6w zmiennych ciepla dostarczonego
do b^udynku i oblicza sig je jako iloczyn ustawowej normy zulycia ciepla do podgrzania
1 m3 wody zimnej, w wysokosci do 0,30 GJ/m3, ieny lqcznej 

-( 
energia i przisyl) t Gl

oraz ilosci zu2ytej cieplej wody w budynku lub zespole budynk6w

2,



$s
l. IloSi wody wykazan1 na wodomierzu (ach) gl6wnym (ch) budynku (6w) pomniejsza sig o:

a) opomiarowana wodg zuLyty do podlewania przydomowych ogr6dk6w mieszkafrc6w,
b) opomiarowana wodg zuLrytqw pralni,
c) opomiarowana wodg zu2yl4przez lokale uZytkowe znajduj4ce sig w budynku,
d) opomiarowana wodg pobranq na potrzeby budynku lub nieruchomosci.

2. Koszty zuLycia wody do podlewania indywidualnych ogr6dk6w przydomowych lub
teren6w zielonych nieruchomo6ci ustala sig na podstawie wskazari wodomierzy (tzw. wody
bezpowrotnej), zainstalowanych, legalizowanych i oplombowanych na koszt
uzytkownik6windywidualnych lub nieruchomoSci.

3. Woda z ujgcia wody bezpowrotnej, pobrana poza okresem okreSlonym przez dostawcg
podlega oplacie w pelnej wysokoSci.

$6
IloSd odprowadzonych Sciek6w jest r6wna iloSci pobranej wody okreslonej w $ 2 z

wylEczeniem tzw. wody bezpowrotnej

$7
Koszt zuZycia wody w lokalu .vqilicza sig poprzez iloczyn jej iloSci z zastosowaniem

zasadokre$lonychw$3,$4i$5przezcengjednostkow4wodyzimnejiodprowadzonych
Sciekow zuwzglgdnieniem przypadaj4cego na dany lokal udzialuw oplatach abonamentowych
obciqaaj1cych budynek (lub budynki).

$8
Na pokrycie koszt6w zutycia wody zimnej i odprowadzenia Sciek6w, uz1'tkownicy

lokali wnosz4 miesiEczne oplaty zaliczkowe. ustalane na podstawie zulycia wody w
poprzednich okresach rozliczeniowych lub na podstawie indywidualnych uzgodnien z
uzytkowniki em lokalu, nie nizszy ch niz faktyczne zuty cie w I okalu.
Odrgbn4 pozycjg w oplatach lokalu stanowi4 oplaty abonamentowe.

$e
1. Ustala sig, ze rczliczenie koszt6w zu|yciazimnej wody oraz podgrzaniawody uzytkowej,
opartych na odczytach wodomierzy, dokonuje sig minimumraz w roku. Termin odczytu
wodomierzy dla poszczeg6lnych nieruchomoSci okresl a Zarz4d.
2. W razie zmiany ceny jednostkowej wody w okresie migdzyrozliczeniowym, dokonywany
bgdzie dodatkowy odczyt wodomierzy w lokalach oraz na wodomierzu gl6wnym, jednak2e
dopuszcza sig rozliczenie koszt6w bez odczytu dodatkowego, poprzez zastosowanie Sredniego
miesigcznego zuIycia wody w lokalu.

$10
Odczyt podstawowy dokonywany jest drog4 radiow4. Odczytu kontrolnego

wodomierzy dokonuj4 umocowane przez sp6trdzielnig osoby, legitymuj4ce sig odpowiednimi
upowaznieniami. Osoby te upowaznione s4 r6wnie|do przeprowadzeniaoceny stanu plomb na
instalacji i wodomierzach, sprawdzenra zmian na instalacjach zimnej i cieplej wody,
uszkodzefi wodomierzy lub innej ingerencji powoduj4cej niewlaSciwe jego wskazania.
Odczyty kontrolne spowodowane brakiem lub zawinionym uszkodzeniem modulu radiowego
s4 odplatne.
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2.

$11
W przypadku braku odczytu wskazari wodomierza z powodu jego awarii, zuZycie wody
ustala sig na podstawie wynik6w poprzednich okres6w rozliczeniowych, a w razie ich
braku, wg normy okreSlonej przez ministra infrastruktury.
W przypadku braku wodomierza lub stwierdzeniu jego uszkodzenia, zerwania plomby na
wodomierzu, samowolnej zmianie instalacji wodoci4gowej, uszkodzenia wodomi erza, czy
tez modulu radiowego, albo innej ingerencji mog4cej powodowai niewlaSciwe jego
wskazania oraz uniemoZliwienia przeprowadzenia kontroli wodomierza z wykonaniem
ekspertyzy wtqcznie, udzial w koszcie dostawy wody i odprowadzenia iciek6w oblicza sig
ryczaNtowo w wysokodci trzykrotnej wielkoSci normy ustalonej w rczporzqdzeniu ministra
infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zulycia
wody tj. 16,2 m3/osobg (z zachowaniem podzialu 10,0 m3 dla-wody'zimnej i 6,2 mi dla
wody cieplej przy jej centralnym podgrzewaniu). Mieszkanie to bierze r6wnieZ udzial w
rozhczeniu koszt6w dodatkowych wynikaj4cych z r6hnicy odczyt6w pomigdzy
wodomierzem gl6wnym, a sum? wskazai wodomierzy w mieszkaniach, zgodnie z $ 3 ust.
W takim przypadku przyjmuje sig wysokold zuZycia wody w ww. lokalu na poziomie
normy ustalonej w w/w rozporzqdzeniu.

$12
Warunkiem przywr6cenia rozliczenia wg wskazafl wodomierzy, jest udostgpnienie

lokalu do sprawdzenia wskazari wodomierzy i poprawnoSci ich zamontowania. ponadto,
uzytkownik ponosi koszty wymiany wodomierza, gdy uszkodzenie nast4pilo z jego winy.

$13
W uzgodnionym przez administracjg terminie uzytkownik mieszkania umo2liwi

wymiang wodomierza (w zwr1zku z koniecznoSci4 naprawy lub legalizacji tego urzqdzenia).
Nie udostgpnienie mieszkania do tych czynno6ci wywola skutki wynikaj4ce z $ 11.

$14
1' Rozliczenia wody dokonuje sig w okresie dw6ch miesigcy od zakoirczenia okresu

rozliczentowego.
2. W przypadku bigdu w rozliczeniach wody, okres reklamacji wynosi 14 dni od dnia

pr zekazani a r o zliczeni a.

3' Korekty dokonane po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wywieraj4 odpowiedni skutek
dla danego budynku w nastEpnym okresie rozliczeniowym.

$15
1. Regulamin niniejszy obowi4zuje od dnia uchwalenia.
2. Ttaci moc Regulamin rozliczaniacieplej i zimnej wody oraz odpro wadzaniaSciek6w z dnia

I 4,I2.20I I r. wraz z aneksem z dnia 19 .12.2012 r.
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