Regulamin
wprowadzaj cy zasady wnoszenia op at i rozlicze
z tytu u zu ycia wody i odprowadzania cieków
§1
ytkownicy lokali mieszkalnych wnosz miesi czne zaliczki z tytu u dostawy wody
i odprowadzania cieków ustalane przez Spó dzielni w oparciu o naliczone op aty
przekazane mieszka com.
2. Wysoko zaliczki mo e by zmieniona w ci gu roku na pisemny wniosek w ciciela
lokalu mieszkalnego. Zmiana zostanie wprowadzona od pierwszego dnia nast pnego
miesi ca.
3. W przypadku gdy zu ycie zimnej wody w lokalu mieszkalnym znacznie odbiega od
naliczonej zaliczki, Spó dzielnia dokona zmiany zaliczki w oparciu o rednie zu ycie
zimnej wody w tym lokalu mieszkalnym o czym powiadomi zainteresowanego pisemnie.
4.
ciciele lokali u ytkowych obci ani s za zu ycie zimnej wody wg odczytu
wodomierza. Faktury za zu ycie zimnej wody wystawiane s w okresach kwartalnych.
5. Zu ycie zimnej wody w lokalach u ytkowych oraz pomieszczeniach gospodarczych
wynajmowanych rozliczane s zgodnie z zapisem w zawartej umowie.
6.
ciciele gara y w których zamontowany jest wodomierz za zu ycie wody obci ani s
w okresach rocznych.
7. Zimna woda zu yta w pomieszczeniach gospodarczych Spó dzielni i pomieszczeniach
zajmowanych przez Administracj stanowi koszt Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
– rozliczony na poszczególne Osiedla.
8. Zu ycie zimnej wody w pomieszczeniach Spó dzielni na cele inne ni zwi zane z bie
eksploatacj nieruchomo ci np. mycie dachu, podlewanie nasadze , cele budowlanoinwestycyjne rozlicza si nast puj co: obci a odpowiednio koszty funduszu
remontowego nieruchomo ci, koszty utrzymania zieleni na poszczególnych osiedlach,
koszty inwestycji itp. i tym samym pomniejsza koszty zu ycia wody w pomieszczeniach
gospodarczych Spó dzielni.
9. Zimna woda zu yta w pomieszczeniach gospodarczych zajmowanych przez
konserwatorów stanowi koszt konserwatorów.
10. Rozliczenie wody dla szeregówek przy ul. Dukielskiej 10 /B dek-Fitowska Danuta, Sowa
Bo ena/ zgodnie z zapisami umowy – zu ycie w szeregówkach pomniejsza zu ycie na
liczniku g ównym nieruchomo ci przy ul. Dukielskiej 10. Ró nice pomi dzy odczytami z
wodomierzy indywidualnych a licznikiem g ównym rozlicza si do lokali w budynku
wielorodzinnym oraz szeregówek przy Dukielska 10.
11. Zu ycie wody dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kro nie skiej 11 /trzecia klatka/
rejestruje licznik g ówny zainstalowany w budynku przy ul. Kro nie skiej 11 w
Rzeszowie. Obci enie za zu ycie wody w lokalach w cicieli Wspólnoty
Mieszkaniowej wg odczytów wodomierzy indywidualnych a ró nice na budynku po
zako czeniu roku kalendarzowego rozlicza si do lokalu.
1.

§2
1. Spó dzielnia dokonuje odczytu stanu wodomierzy 2 razy w roku w terminach do 30
czerwca i do 31 grudnia.
2. Dodatkowe odczyty b
dokonywane w przypadku zmian cen przyj tych uchwa Rady
Miasta.

§3
Rozliczenia zaliczek wnoszonych przez u ytkowników za wod i odprowadzanie cieków
Spó dzielnia dokonuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku wg stanu
wodomierzy g ównych i indywidualnych w terminie do 30 kwietnia nast pnego roku.
Informacja o dokonanym rozliczeniu do mieszka ców przekazywana jest w terminie do 30
maja nast pnego roku.
§4
Ró nica pomi dzy wskazaniem licznika g ównego danego budynku a sum wskaza
wodomierzy w poszczególnych lokalach i pomieszczeniach, rozliczana b dzie raz w roku do
wszystkich lokali w terminie do 30 kwietnia nast pnego roku.
§5
1. W mieszkaniach nowo zasiedlonych, zaliczk na poczet zu ycia zimnej wody ustala si w
wysoko ci 4m3 na osob .
2. W przypadku awarii wodomierza za okres zu ywania wody z uszkodzonym
wodomierzem ustala si op at w wysoko ci 5 m3 na osob /m-c.
3. Licznik wody stanowi w asno
w ciciela danego lokalu, który ponosi pe
odpowiedzialno za jego stan techniczny i odpowiada za prawid owe jego dzia anie.
Legalizacja wodomierzy dokonywana przez Spó dzielni obci a fundusz remontowy
budynku.
§6
Zasady rozliczania ró nic we wskazaniach licznika g ównego a sum zu ycia
w poszczególnych lokalach zasilanych z tego licznika okre lonego w § 4 b
obowi zywa
do rozliczenia kosztów zimnej wody za rok 2013.
§7
Traci moc „Regulamin zasad wnoszenia op at i rozlicze z tytu u zu ycia wody
i odprowadzania cieków” przyj tego Uchwa Rady Nadzorczej nr 1/03 z dnia 16.01.2003 r.
oraz aneks do tego regulaminu z dnia 18.12.2008r.

Regulamin przyj to Uchwa Rady Nadzorczej nr 33/II/2013 w dniu 18.12.2013 r.

Na oryginale Regulaminu podpisy Cz onków Rady Nadzorczej.

