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REGULAMIN  

rozliczania zużycia zimnej i ciepłej wody w zasobach  

S.M. Pracowników Nauki w Krakowie. 

 
 
 

§ 1 
 

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z lokali  
w zasobach S.M. Pracowników Nauki. 

 
 

§ 2 
 

1. Każdy użytkownik lokalu znajdującego się w zasobach SMPN ponosi koszty 
zużycia wody w lokalu i koszty opłat eksploatacyjnych części wspólnej 
nieruchomości o nazwie koszty wody gospodarczej.  

2. Opłaty za zużycie wody w lokalach danej nieruchomości ustalane są na 
podstawie wskazań zainstalowanych w nich wodomierzy, które posiadają 
aktualne cechy legalizacyjne i aktualnej ceny wody. 

 
 

§ 3 
 

1. Każdy budynek lub nieruchomość wielobudynkowa posiada zainstalowany 
przez MPWiK na przyłączu wodociągowym wodomierz główny 
(wodomierze główne). Urządzenie to jest własnością przedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjnego, które zgodnie z art. 15 ust 3 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ponosi koszty jego 
zainstalowania. 

2. Lokale mieszkalne i użytkowe znajdujące się w zasobach S.M. Pracowników 
Nauki posiadają zamontowane przez Spółdzielnię lub właścicieli wodomierze. 
Część lokali nie posiada zainstalowanych liczników poboru wody. 

3. MPWiK co najmniej raz na kwartał odczytuje wskazania licznika wodomierza 
głównego (wodomierzy głównych), które są podstawą obciążenia danej 
nieruchomości kosztami zużycia wody. 

 
 

§ 4 
 

1. Użytkownicy lokali wyposażonych w wodomierze ponoszą koszty zużycia 
wody, obliczone na podstawie ich wskazań. 

2. Użytkownicy lokali wnoszą comiesięczne opłaty zaliczkowe obliczone przez 
SM na podstawie średniego zużycia wody w poprzednim okresie 
rozliczeniowym lub na podstawie prognozy przewidywanego zużycia, 
przedstawionej przez użytkownika lokalu na pisemnym wniosku. 
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3. Rozliczanie wnoszonych zaliczek dla poszczególnych nieruchomości  
dokonywane jest w okresach: 

3.1 półrocznych dla nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 7, Gen.Fieldorfa-Nila 3, 
J. Lea 158, J. Lea 160, J. Lea 162, W. Reymonta 42-44, Rozrywka  20, 22, 
24, Skawińska 15,  Strzelców 14. 

3.2 rocznych dla nieruchomości przy ul. Gen.Wieniawy-Długoszowskiego 10.  
4. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest umożliwienie służbom techniczno- 

administracyjnym Spółdzielni dokonania raz w roku odczytu i kontroli 
zainstalowanych w lokalu wodomierzy (kontrola ich funkcjonowania 
i oplombowania). 

5. Użytkownik lokalu ma obowiązek natychmiastowego pisemnego zgłaszania 
uszkodzeń wodomierzy do biura Spółdzielni. Awarie wodomierzy 
zainstalowanych przez Spółdzielnię będą usuwane przez Spółdzielnię na 
podstawie umowy gwarancyjnej urządzeń. Awarie wodomierzy 
zamontowanych przez  właścicieli  lokali będą usuwane na ich koszt.  

6. Koszty wymiany lub naprawy wodomierza spowodowane jego nieprawidłową  
eksploatacją  ponosi użytkownik lokalu. 

7. Stan zużycia wody zepsutego wodomierza ustala się na podstawie jego 
wskazań z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

8. Właściciel lokalu ma obowiązek uzyskać od Spółdzielni pisemną zgodę na 
demontaż i ponowny montaż wodomierzy na okres wykonywania remontu 
mieszkania. Zużycie wody za okres bez działania wodomierzy zostanie 
obliczone na podstawie ryczałtu. Po zakończonym remoncie użytkownik ma 
obowiązek zgłosić wodomierze do zaplombowania. 

9. Na użytkownika lokalu, w którym pracownik Spółdzielni stwierdzi nielegalny  
pobór wody (zerwanie plomby, ominięcie urządzenia pomiarowego), zostanie 
nałożona kara w kwocie równoważnej 15 m3 nielegalnie pobranej wody 
wg ceny obowiązującej w momencie wykrycia takiej sytuacji. 

10. Rozliczenia zużytej wody dokonuje się na podstawie odczytu wodomierzy 
uwzględniając tylko pełne metry sześcienne zużytej wody. Jedynie 
w przypadkach wymiany wodomierzy dokonuje się odczytu stanu starego 
i nowo instalowanego wodomierza z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

11. Odczyty wodomierzy indywidualnych są dokonywane przez pracowników 
Spółdzielni jedynie w okresie trzech dni ustalonych przez Zarząd Spółdzielni. 

12. Odczyty wodomierzy dokonywane i podawane przez właścicieli lokali 
osobiście, na kartkach, telefonicznie, emailowo, są przyjmowane tylko 
w wyjątkowych sytuacjach – np. choroby czy wyjazdu i tylko raz w roku. 

13. W przypadku uniemożliwienia pracownikom Spółdzielni dokonania odczytu 
i niedostarczenia przez Użytkownika lokalu w wyznaczonym terminie w formie 
pisemnej wskazań wodomierzy, zużycie wody za dany okres rozliczeniowy 
w takim lokalu ustala się jako średnie zużycie dla danego lokalu 
z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

14. Użytkownik lokalu nie może samodzielnie rozliczać kosztów zużytej wody 
pomiędzy okresami rozliczeniowymi i wnosić opłat eksploatacyjnych 
wg bieżącego, comiesięcznego  samodzielnego rozliczenia.  

15. Reklamację dotyczącą rozliczenia kosztów zużycia wody należy wnosić 
w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje 
nie będą uwzględniane. Użytkownicy, którzy nie udostępnili mieszkań, 
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i którym naliczono koszty zużycia wody na podst. § 4 p. 13 nie mają prawa do 
reklamacji.  

16. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika lokalu, Zarząd 
Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie kwoty niedopłaty 
w miesięcznych ratach. 

17. Koszt opłat eksploatacyjnych części wspólnej nieruchomości o nazwie „Koszty 
wody gospodarczej” to różnica pomiędzy sumą wskazań wodomierzy 
głównych, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach, wraz 
z naliczonymi ryczałtowymi zużyciami wody, pomnożona przez stawkę 
cenową m3  wody. 

18. Spółdzielnia nie dokonuje odczytu i rozliczenia wodomierzy w chwili 
sprzedaży mieszkania bądź zmiany użytkownika. W takich przypadkach 
rozliczenia dokonują pomiędzy sobą strony  nabywająca i sprzedająca. 

19. 1. Rozliczenie wody zimnej i ciepłej na koniec roku kalendarzowego w lokalu, 
w którym w okresie półrocznego rozliczenia było przyjęte ryczałtowe zużycie 
wody (z powodu braku odczytu wodomierzy), ale na koniec roku 
kalendarzowego dokonano odczytu wodomierzy, dokonuje się według stanu 
wodomierza odczytanego, przy czym: 
a) W przypadku, gdy przyjęte w półroczu ryczałtowe naliczenie wody było 

zawyżone – kwotę z nadpłaty zalicza się na następny okres 
rozliczeniowy. 

b) W przypadku, gdy przyjęte w półroczu ryczałtowe naliczenie wody było 
zaniżone – dokonuje się obciążenia lokalu wg stanu wodomierza na 
31.12. danego roku. 

19.2. W przypadku, gdy na koniec roku kalendarzowego nie zostały udostępnione 
wodomierze do odczytu, ustala się ryczałtowe zużycie wody wg zapisu 
regulaminu. Jeżeli w takim lokalu zostały odczytane wodomierze w następnym 
okresie rozliczeniowym następnego roku kalendarzowego, gdy obowiązuje 
nowa cena dostawy wody, rozlicza się dany lokal wg wskazań wodomierzy 
odczytanych, z uwzględnieniem naliczonych ryczałtów, ale gdy: 

a) powstaje niedopłata – obciąża się lokal po nowej cenie wody; 
b) powstaje nadpłata – zalicza się nadpłatę, wg cen dostawy 

z poprzedniego roku kalendarzowego, na następne okresy 
rozliczeniowe. 

 
 

§ 5 
 

1. W budynkach z lokalami częściowo wyposażonymi w urządzenia pomiarowe  
rozliczenia dokonuje się w następujący sposób: 

1.1 Użytkownik lokalu, w którym zamontowane są wodomierze rozliczany jest 
wg wskazań  wodomierzy. 

1.2. Zużycie wody w lokalu, w którym brak jest urządzeń pomiarowych, ustala się 
jako iloczyn ilości osób zamieszkujących lokal (wg zgłoszenia dysponenta 
lokalu) i tzw. ryczałtowego zużycia wody przypadającego na 1 osobę. 

1.3. Wymienione w ust. 1.2. tzw. ryczałtowe zużycie wody oblicza się 
w następujący sposób: różnicę pomiędzy zużyciem wody wg wodomierza 
głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych zamontowanych 
w lokalach pomniejsza się o zużycie wody na cele gospodarcze (ust. 1.4) 
i dzieli się przez liczbę osób zamieszkujących lokale pozbawione wodomierzy. 
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Otrzymany wynik jest określany mianem tzw. ryczałtowego zużycia wody 
przypadającą na 1 mieszkańca zamieszkującego lokale pozbawione 
wodomierzy. 

1.4. Zużycie wody na cele gospodarcze – mycie klatek schodowych, podlewanie  
– z uwzględnieniem ewentualnych awarii, wycieków – ustala Zarząd 
Spółdzielni. Przyjmuje się, iż w okresie 12 miesięcy na 1 klatkę schodową  
budynku pięciokondygnacyjnego zużywa się 10 m3 wody na w/w cele. Koszty 
tzw. wody gospodarczej uwzględniane są w opłatach eksploatacyjnych 
w pozycji „eksploatacja części wspólnych”. 

 
 

§ 6 
 

1. W budynkach, w których tylko część lokali jest wyposażona  w urządzenia 
pomiarowe – dotyczy nieruchomości przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3 – 
rozliczenia dokonuje się w następujący sposób:  

1.1  Użytkownik lokalu, w którym zamontowane są wodomierze, rozliczany jest 
wg wskazań wodomierzy. 

1.2  Zużycie wody w lokalu, w którym brak jest urządzeń pomiarowych, ustala się 
jako iloczyn ilości osób zamieszkujących lokal (wg zgłoszenia dysponenta 
lokalu) i tzw. ryczałtowego zużycia wody przypadającego na 1 osobę. 

1.3  Wymienione w ust. 1.2. tzw. ryczałtowe zużycie wody oblicza się 
w następujący  sposób: różnicę pomiędzy zużyciem wody wg wodomierza 
głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych zamontowanych 
w lokalach pomniejsza się o zużycie wody na cele gospodarcze (ust. 1.4) 
i dzieli się przez liczbę osób zamieszkujących lokale pozbawione wodomierzy. 
Otrzymany wynik jest określany mianem tzw. ryczałtowego zużycia wody 
przypadającego na 1 mieszkańca zamieszkującego lokale pozbawione 
wodomierzy.  

1.4  Zużycie wody na cele gospodarcze – mycie klatek schodowych, podlewanie 
–  z  uwzględnieniem ewentualnych awarii, wycieków ustala Zarząd 
Spółdzielni. Przyjmuje się, iż w okresie 12 miesięcy na 3 klatki schodowe 
budynku przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3 zużywa się 15 m3 wody na w/w cele. 
Koszty tzw. wody gospodarczej uwzględniane są w opłatach eksploatacyjnych 
za lokale w pozycji „eksploatacja części  wspólnych”. 

 
 

§ 7  
 

Zużycie wody dla lokali wynajmowanych, użytkowych, nie wyposażonych 
w wodomierze ustala się uwzględniając rodzaj wykonywanej czynności w lokalu, na 
zasadzie negocjacji indywidualnych. Spisane porozumienie jest archiwizowane 
w dokumentach Spółdzielni. 

 
 

§ 8  
 

Cenę podgrzania jednego m3 ciepłej wody użytkowej dla nieruchomości ustala się na 
podstawie poniesionych kosztów. 
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§ 9  
 
1. W przypadku zmiany cen za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, odczyty 

wodomierzy dokonywane są w okresie nie dłuższym niż jeden tydzień licząc 
od dnia obowiązywania nowej ceny. 

2. W przypadku braku możliwości dokonania odczytów wodomierzy stan zużycia 
wody ustala się szacunkowo jako średnią z ostatniego okresu. 

3. Każdorazowo Spółdzielnia powiadamia użytkowników o zmianie ceny wody 
i odprowadzenia ścieków. 

4. Przez cenę wody zimnej rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń 
zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych – zgodnie z decyzją Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 
 

§ 10 
 

1. Ogłoszenia o terminach odczytów wodomierzy podawane są do wiadomości 
użytkownikom lokali, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, poprzez informację 
umieszczoną na tablicach ogłoszeń lub drzwiach wejściowych  znajdujących 
się w budynkach oraz na adresy mailowe podane przez właścicieli lokali. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla członków Spółdzielni na jej stronie 
internetowej.  

 
 
 
 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 
S.M. Pracowników Nauki w dniu 28.02.2019 roku uchwałą 
nr 2/02/2019 i obowiązuje do odczytów i rozliczeń wykonywanych 
od dnia uchwalenia. 

 
 
 
Równocześnie traci moc Regulamin rozliczania zużycia wody w zasobach 
S.M. Pracowników Nauki zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej  
dnia 07.03.2013 roku. 

 
 
 
 
 


