
3. Regulamin wymiany wodomierzy i rozliczania 
poboru wody i odprowadzania ścieków w lokalach 
mieszkalnych i u żytkowych 
 
 

1. Regulamin dotyczy wszystkich lokali w budynkach mieszkalnych 
wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną, w których dokonano 
montażu wodomierzy zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt 6.  
 
2. Ilekroć w regulaminie mówi się o użytkowniku – rozumie się przez to 
osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, zajmującą lokal mieszkalny lub użytkowy.  
Ilekroć w regulaminie mówi się o wodomierzu – rozumie się przez to 
wodomierz suchobieżny, mokrobieżny, hybrydowy lub wodomierz z 
nakładką do odczytu droga radiową z ważną cecha legalizacyjną. 
 
3. Rozliczenie kosztów poboru wody i odprowadzenia ścieków następuje na 
podstawie wskazań wodomierza z uwzględnieniem pkt 22 regulaminu. 
 
4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc bądź jego wielokrotność. 
 
5. Podstawą do rozliczania kosztów poboru wody i odprowadzenia ścieków 
wg wskazań wodomierza jest podpisanie przez użytkownika protokołu 
odbioru wodomierza. 
 
6. Montażu wodomierzy dokonuje Spółdzielnia zgodnie z harmonogramem 
wymiany kompleksowej w poszczególnych budynkach zatwierdzonym 
przez Zarząd SM „Nowa”. Wysokość opłaty abonamentowej przeznaczonej 
na kompleksową cykliczną wymianę wodomierzy w zasobach SM „Nowa” 
zatwierdza Rada Nadzorcza odrębną Uchwałą.  
 
7. W przypadku montażu pierwszego wodomierza w lokalu i 
zaplombowania wodomierza montowanego w terminie innym, niż do 4-go 
dnia miesiąca, rozliczenie wg wskazań wodomierza nastąpi od 1-go dnia 
miesiąca następnego, z uwzględnieniem stanu wskazań wodomierza na 
ostatni dzień miesiąca, w którym wodomierz zaplombowano, jako stanu 
początkowego. 
 
8. Użytkownik obciążany będzie za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 
zaliczkowo wg średniej miesięcznej zużycia wody ustalonej na podstawie 
poprzedniego okresu rozliczeniowego dla danego wodomierza i rozliczany 
wg faktycznego zużycia.  
Użytkownik lokalu użytkowego obciążany będzie za faktyczne zużycie 



wykazane przez wodomierz po dokonaniu odczytu lub co miesięcznie 
ryczałtowo zgodnie z postanowieniami umowy najmu.  
 
9. W pierwszym okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż 4 miesiące) 
zaliczka na poczet zużycia wody będzie obliczana wg dotychczasowej 
normy zużycia wody ustalonej dla lokali mieszkalnych nie wyposażonych w 
wodomierze indywidualne.  
 
10. Odczytów wskazań wodomierzy dokonuje przedsiębiorca, z którym 
Spółdzielnia zawarła umowę (w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się 
możliwość osobistego lub telefonicznego zgłoszenia stanu wskazań 
wodomierza Spółdzielni). 
 
11. Za każdorazowe rozliczenie na podstawie wykonanego odczytu 
wskazań wodomierza pobierana jest opłata. Wysokość opłaty zatwierdza 
Rada Nadzorcza Spółdzielni. Opłata ta zaliczana będzie do należności za 
korzystanie z lokalu. 
 
12. Należność za dostawę wody i odprowadzenie ścieków będzie obliczana 
zgodnie z aktualnymi cenami stosowanymi przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne. 
 
13. W wypadku poddania w wątpliwość wskazań wodomierza objętego 
gwarancją udzieloną przez Spółdzielnię, na pisemny wniosek użytkownika, 
Spółdzielnia w terminie 30 dni dokona wymiany wodomierza, a 
zdemontowany wodomierz podda ekspertyzie przez wyspecjalizowaną 
firmę .W wypadku potwierdzenia nieprawidłowego pomiaru koszty wymiany 
i ekspertyzy ponosi Spółdzielnia. W przeciwnym przypadku koszty te ponosi 
użytkownik. 
 
14. Wynik ekspertyzy potwierdzający wadliwość wskazań wodomierza 
stanowi podstawę do korekty naliczeń za dostawę wody i odprowadzenie 
ścieków w domniemanym okresie wadliwości wg średniego zużycia 
wykazanego w okresie 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie 
wadliwości, uzgodnionym użytkownikiem. 
 
15. W przypadku uszkodzenia wodomierza użytkownik obowiązany jest do 
niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Spółdzielni. Rozliczenie za pobraną 
wodę i odprowadzenie ścieków za okres(y) rozliczeniowy(e), w którym(ch) 
doszło do uszkodzenia wodomierza odbywać się będzie zgodnie z pkt. 14 
niniejszego regulaminu. 
 
16. W przypadku nie zgłoszenia niesprawności wodomierza, demontażu 
wodomierza bez powiadomienia Spółdzielni lub stwierdzenia naruszenia 
plomb lub stwierdzenia przez osoby upoważnione, iż wodomierz został 



uszkodzony, co mogło spowodować zniekształcenie jego wskazań, 
rozliczenie nastąpi na podstawie norm zużycia wody, o których mowa w 
pkt. 21 regulaminu, za okres od ostatniego sprawdzenia sprawności 
wodomierza. Kontrolę sprawności wodomierza, upoważnione przez 
spółdzielnię osoby, przeprowadzają co najmniej raz w roku. W przypadku 
ustalenia, iż użytkownik w jakikolwiek sposób usiłował wpłynąć na 
wskazania lub pracę wodomierza bez jego uszkodzenia, spółdzielnia 
dokona ponownego rozliczenia wg norm zużycia wody, za okres 36 
miesięcy poprzedzający to ustalenie, lecz nie dłuższy niż od dnia montażu 
wodomierza. 
 
17. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza z winy 
użytkownika koszty wymiany wodomierza ponosi użytkownik.  
 
18. Obowiązkiem użytkownika jest umożliwienie dostępu do lokalu osobie 
upoważnionej przez Spółdzielnię, w celu wymiany wodomierza, odczytu 
wskazań wodomierza, sprawdzenia wodomierza i kontroli plomb oraz 
prawidłowości poboru wody z instalacji. 
 
19. Jeżeli użytkownik, mimo pisemnego żądania Spółdzielni, uniemożliwi 
działania Spółdzielni opisane w pkt 18. Spółdzielnia zaniecha rozliczania 
wg wskazań wodomierza i obciąży go za okres od ostatniego odczytu 
normą dla lokali nie wyposażonych w wodomierze. 
 
20. Jednostką rozliczeniową dla rozliczenia kosztów poboru wody i 
odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych nie rozliczanych wg 
wskazań wodomierzy, jest osoba zameldowana lub zamieszkująca. 
 
21. Normy zużycia wody i odprowadzenia ścieków dla lokali nie 
rozliczanych wg wskazań wodomierzy indywidualnych zatwierdza Rada 
Nadzorcza na wniosek Zarządu. 
 
22. Spółdzielnia prowadzi dla każdego budynku wielolokalowego lub grupy 
budynków ewidencję zużycia wody wykazanego przez wodomierze główne 
i mieszkaniowe w celu zachowania ciągłości rozliczeń kosztów i 
przychodów oraz zapewnienia wykonania rozliczeń zgodnie z Ustawą o 
zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7 czerwca 2001.  
Niedobory przychodów w stosunku do kosztów wynikające z różnicy 
wskazań wodomierzy głównych i lokalowych, rozliczane są dla każdego 
budynku z osobna na poszczególne lokale proporcjonalnie do zużycia w 
tych lokalach, ustalanego na podstawie wskazań wodomierzy w lokalu lub 
przypadającej na lokal normy zużycia, o której mowa w pkt. 21. 
 
 



 
 
Regulamin obowi ązuje od 01.01.2012 r.  
Zatwierdzony w dniu 21.12.2011 r. Uchwał ą Rady Nadzorczej nr 
304/2011. 
 


