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Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec 

 

BISKUPIEC 2014 

 



Regulamin 

rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach 

wielolokalowych 

 

Postanowienia ogólne  

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynku 

wielolokalowym zarządzanych/administrowanych przez Zakład Nieruchomości Lokalowych 

Sp. z o.o. w Biskupcu, opracowano w oparciu o następujące dokumenty: 

1) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)  

2) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z późn. zm.)  

3)Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903,  

z późn. zm.)  

4) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.  z 2006 r. Nr 127 poz. 886)  

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70)  

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  

(Dz. U. z 1999 r. Nr 74 poz. 836)  

7) Umowa zawartą pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, a dostawcą mediów.  

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów 

przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej 

kontroli (Dz. U. z 2005 r. Nr 74 poz. 653)  

 

§ 1 

 

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali  

mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez Zakład 

Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. w Biskupcu, wyposażonych w instalacje:  

- wodociągową wody zimnej i instalację kanalizacyjną.  

 

§ 2 

 

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:  

Zarządca/Administrator   - Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. w Biskupcu,  

Dostawca - Przedsiębiorstwo z którym zawarto umowę na dostawę wody  

   i odbiór ścieków. 

Użytkownik             - właściciel albo najemca lokalu mieszkalnego lub użytkowego,  

Osoba stale                            -  osoba wymieniona na liście zawierającej „Osoby stale 

zamieszkała w lokalu                zamieszkałe w lokalu  ”, zgodnej z oświadczeniem składanym                                                       

       Zarządcy/Administratorowi przez Użytkownika lokalu        

                                                     mieszkalnego. 

  

§ 3 

 

1. Koszty dostawy wody oraz odbioru ścieków obejmują koszty ponoszone na podstawie 

obciążeń dostawców, w oparciu o wskazania wodomierzy głównych w budynkach oraz 

obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.  



2. Dla budynków gdzie wszystkie lokale są wyposażone w wodomierze, ilość zużytej wody w 

poszczególnych lokalach ustala się na podstawie wskazań wodomierzy w tych lokalach z tym, 

że różnicę wskazań wodomierza głównego budynku i sumy wskazań wodomierzy  

w poszczególnych lokalach dolicza się proporcjonalnie do zużycia w lokalach każdego  

z użytkowników.   Ostateczna wielkość zużycia wody w każdym lokalu użytkownika stanowi 

sumę zużycia wskazanego przez wodomierze oraz przypadającej części różnicy.  

3. Dla budynków gdzie nie wszystkie lokale są wyposażone w wodomierze, ilość zużytej 

wody w lokalach wyposażonych w wodomierze ustala się na podstawie wskazań tych 

wodomierzy, a dla lokali nie wyposażonych w wodomierze ilość zużytej wody ustala się jako 

różnicę wskazań wodomierza głównego budynku i sumy wskazań wodomierzy  

w poszczególnych lokalach wyposażonych w wodomierze. 

4. Zużycie wody dla lokalu nie wyposażonego w wodomierze ustala się uwzględniając ilość 

osób zamieszkałych w tym lokalu oraz średnie zużycie wody na osobę w lokalach 

nieopomiarowanych. 

 

§ 4 

 

1. Za okres rozliczeniowy kosztów wody i odprowadzania ścieków ustala się rok 

kalendarzowy.  

2. Zarządca/Administrator dokonuje indywidualnego rozliczenia kosztów wody  

i odprowadzenia ścieków w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego. 

 

§ 5 

 

1. Użytkownicy lokali zobowiązani są do podawania odczytów wodomierzy w okresie 

rozliczeniowym oraz udostępniania wodomierzy do odczytu na koniec okresu 

rozliczeniowego.  

2. W przypadku lokalu z niesprawnymi wodomierzami z przyczyn niezależnych od 

Użytkownika lokalu, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków będzie obliczana jak 

dla średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego dla tego lokalu.  

3. W przypadku lokalu mieszkalnego, w którym wodomierze nie zostały odczytane  

z powodów zależnych od Użytkownika lokalu lub stwierdzono uszkodzenie wodomierza na 

skutek ingerencji zewnętrznej lub dewastacji (pęknięcie, zgniecenie, przedziurawienie 

urządzenia, zerwanie plomby) oplata za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków zostanie 

wyliczona za cały okres rozliczeniowy jak w przypadku lokalu mieszkalnego nie 

wyposażonego w wodomierze.  

 

§ 6 

 

Użytkownik lokalu mieszkalnego nie wyposażonego w wodomierze (podzielniki kosztów), 

niezwłocznie po powstaniu zmiany składa Zarządcy/Administratorowi oświadczenie, z listą 

zawierającą „Osoby stale zamieszkałe w lokalu”  

      

§ 7 

 

1. Użytkownik lokalu może odwołać się pisemnie do Zarządcy/Administratora od 

dokonanego rozliczenia w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Odwołanie powinno 

zawierać uzasadnienie.  

2. Podstawą reklamacji nie może być nie udostępnienie lokalu dla dokonania odczytów 

wodomierzy w terminach ustalonych dla budynku, bez względu na przyczynę.  

3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 6 tygodni od daty jego wniesienia.  

4. Wniesienie odwołania nie zwalnia Użytkownika od obowiązku płatności należności  

w ustalonych terminach.     

 



§ 8 

 

1. Różnica powstała między kosztem zakupu wody i odprowadzenia ścieków,  

a opłatami wniesionymi przez Użytkowników lokali, obciąża użytkowników lokali. 

2. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odbioru ścieków nastąpi 

nadpłata, wysokość nadpłaty zostaje zaliczona na poczet bieżących opłat miesięcznych za 

lokal. Nadpłatę, w przypadku Użytkowników zadłużonych, zalicza się w pierwszej kolejności 

na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.  

3. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odbioru ścieków nastąpi 

niedopłata należnych opłat, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę 

równocześnie z najbliższą wpłatą należności za używanie lokalu, nie później jednak niż  

w ciągu 30 dni od daty wręczenia rozliczenia.   

 

§ 9 

 

W przypadku zmiany Użytkownika lokalu, opłaty za zużycie wody oraz odbiór ścieków 

rozlicza się według stanu liczników w dniu przekazania lokalu.     

           

§ 10 

 

1. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja Użytkownika w instalację wodociągową  

bez zgody Zarządu lub Zarządcy/Administratora. 

2. W szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie przeróbek instalacji umożliwiający 

pobór wody poza wodomierzem.  

3. Niedopuszczalne są uszkodzenia wodomierzy, plomb, zmiany miejsca zamocowania 

wodomierzy oraz inne działania zmierzające do zafałszowania lub uniemożliwienia 

indywidualnego rozliczenia kosztów poboru wody i odprowadzenia ścieków.   

4. Wyżej wymienione działania stanowią rażące naruszenie obowiązków Użytkownika lokalu.

             

§ 11 

 

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest wnosić w formie zaliczki, opłaty miesięczne na 

poczet należności z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków. 

2. Miesięczne opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla lokali wyposażonych  

w wodomierze wylicza się na postawie wskazań wodomierzy  w lokalu oraz aktualnej ceny 

wody i kosztu odprowadzenia ścieków. 

3. Miesięczne opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla lokali nie wyposażonych 

w wodomierze wylicza się na postawie normy na osobę pomnożonej przez ilość osób 

zamieszkałych w lokalu oraz aktualnej ceny wody i kosztu odprowadzenia ścieków. 

4. Normę na osobę ustala się na podstawie zużycia wody w lokalach nie wyposażonych w 

wodomierze w poprzednim okresie rozliczeniowym i ilości osób zamieszkałych w tych 

lokalach w tym okresie. 

 

§ 12 

 

3. Opłata za wodę i odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 


