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REGULAMIN zdqi.ą s.oq,,LolbJ.

ROZLICZANIA KOSZTOW DOSTAWY ZIMNEJ WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEXOW W NIERUCHOMOŚCI
SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,OSADA LEŚNA,

W MIŃ§KU MAZOWIECKIM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. l

l. Celem niniejszego REGULAMINU jest ustalenie jednolitych zasad, rozliczaniakoszjów dostawy zimnej wody i odprowadzania śóieków pomiędzy odbiorcówużytkujących lokale w. budyŃach Śpołdzielni Mieszkaniówej,,osada Leśna''w Mińsku Mazowieckim.

wszystkie lokale znajdujące się w nieruchomości są wyposazone w układ
p9m]arowv zużyciazimnej wody z odczfiemradiowym majdujący się w
lokalach.

Licznik - wodomierz główny znajdujący się w studni wodomierzowej na
dzia.łce SŃłdzielni jest własnościąPŃiK W Mińsku Mazowieckim.
Podliczniki - wodomi|rze lokalowe są własnością Spółdzielni. Własnością
spółdzielni są też wodomierze blokowe i wodomierr. * |orni. szczeniach
socjalnych.

WłaŚciciel lokalu jest zobowiązany do kontrolnego spraw dzariastanu licznikai zgłaszaniaw biurze spółdzielni ówentualnej ańrii lub braku przyrostu
wskazań.

YyTi*1, legalizacjalub napawa uszkodzonych liczników obciąa środki
spółdzielni - fundusz remontów i konserwa ćli - poruprzypadkiem naruszenia
przez uzytkownika lokalu plomb lub celowego uszkodzenia. koszty w tym
przypadku pokrywa właściciel danego lokalu.

z^uolyi9 z zawartąumową dostawcą zimnej wody i odbioru ścieków dla
spółdzielni Mieszkaniowej jest pwik w Mińsku Mazowieckim
ul. Mireckiego 20.
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Par.2

1, KosŹami dostawY zimnej wody i odprowadzania ścieków sąwydatki związane
z opłatarrń za:

a/ dostawę zimnej wody użytkowej

b/ odprowadzenie ścieków

c/ opłaty abonamentowej za wodę i za ścieki

2, Cena zimnej wodY i odprowadzania ścieków określana jest jeden raz w roku
ptzez PWiK w Mińsku Mazowieckim.

opłatę abonamentowąustala pwik w Mińsku Mazowieckim.

koszty dostawy zimnej wody uzytkowej dla mieszkańców obliczane są na
podstawie wskazań wodomierza głównego lw m3l.

koszy odprowadzania ścieków dla mieszkańców przyjmowane są na podstawie
wskazań wodomierza głównego lw m3l przy załozeniu, że ilość
odprowadzanych z budynku ściekow równa jest ilości dostarczanej do
budynku wody.

okresem rcz|iczeniowym z dostawcą/pwilł jest miesiąc kalendarzowy.

właściciele lokali rozliczani są nie częściej niż razna pół roku.
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Par. 3

1. W rozliczeniulostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków z właścicielami
lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa występuj e jako pośrednik.
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2. Administracja spółdzielni dokonuje rozliczeniadostawy zimnej wody i
odprowadzanych ścieków w następujący sposób:

a/ 2 ruzY w roku tj. na koniec czerwcai grudnia Prezes Zarzą&l,dokonuje odczltu
wodomierza indywidualnego /podlicznika/ na portalu intemetowym
zajnstalowanym przez firmę TECHEM ustalając zużycie zimnej wody i
odprowadzanych ścieków.

b/ koszty wynikające zróżnicy m3 zimnej wody i ścieków pomiędzy wodomierzem

głównym a licznikami indywidualnymi lokalowym i obciĘasię fundusz

eksploatacyj ny Spółdzielni

c/ kosźami zużyciawody na potrzeby utrzymania czystości części wspólnej

obciĘa się fundusz ekspl oatacyj ny Spółdzi elni.

3. wyliczone zażycie wody i odprowadzonych ścieków w m3 mnoży się przez
obowią,zującą cenę.

4. W PrzlPadku nadwyżki za|iczek uiszczonych przez odbiorcę nad kosżami
zlźycia zimnej wody i odprowadzanychścieków - różnicę źaliczasię na
poczęt przyszłych opłat.

W PrzYPadku niedoboru opłat za|iczkowych, odbiorca zobowiązany jest uiścić

różnice znajbliZszymi opłatami za lokal.

-5. obliczone zużycie wody i ścieków w m3 przez dany lokal w okresie
ro zliczeniowYm stanowi pro gnoz ę z1,1ży cia na następny okre s ro zliczeni owy.

6, Zarząd zastrzega sobie prawo do dokonania kontrolnych odczytów stanu
wodomierzy indywidualnych.

PRZEPISY KOŃCOWE
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W sprawach nie uregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie mają
przepisy:
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1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniolvych/ zpóźn.
zmianarril.

Ustawa zdnia}7 czerwca2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków lDz.IJ. z2000l r. poz.747 zpóźn.
zmianami/.

Ustawa Kodeks Cywilny.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej ,,osada Leśna'' w Mińsku Mazowieckim

zatwietdzony przez§ąd Rejonowy dla m.st. warszawy sąd Gospo darczy
Krajowy Rejestr Sądowy /listopad 2007 r./
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Par. 5

1. Regulamin niniejszy zostal przyjęty Uchwałą N.5.1fu/ (P

Rady Nadzorczej na posiedzeniu w oniu ..Q5ł.o.S.].&P.ror.

PODPISY:


