
A N E K S   N R  4 
 

 
do regulaminu rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków do kanalizacji obowiązującego w 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 65/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 8 grudnia 2011 roku. 

 
 

§  1. 
 

 
1. W rozdziale II zmianie ulega treść definicji „okresu rozliczeniowego”, która otrzymuje brzmienie: 
    „ - okresie rozliczeniowym  - należy przez to rozumieć rok kalendarzowy.” 
 
 2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest wnosić do Spółdzielni wraz z pozostałymi opłatami za używanie 
      lokalu miesięczną opłatę:  
      a/ za zużycie zimnej i ciepłej wody,  w  kwocie stanowiącej iloczyn średniomiesięcznej ilości zużytej   
          wody zimnej i ciepłej w poprzednim okresie rozliczeniowym (z zastrzeżeniem postanowień ust. 11)  
          oraz stawki jednostkowej opłat za zimną wodę i opłaty jednostkowej za podgrzanie ciepłej  
          wody. 
          Opłata ta stanowi zaliczkę podlegającą rozliczeniu na zasadach określonych w ust. 3.  
          Na pisemny wniosek użytkownika lokalu Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach  
          zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.  
      b/ za wodomierze główne w budynku, przez które zasilane są znajdujące się w nim lokale w kwocie 

   stanowiącej iloraz opłaty stałej za wodomierze główne na przyłączach do budynku według taryfy  
   Dostawcy oraz ilości lokali zasilanych z tych wodomierzy w danym budynku.” 

       
   3. W § 2 po  ust. 1 dodaje się ust. 11 o treści: 
 
     „ 11. Średniomiesięczną ilość zużytej wody w poprzednim okresie rozliczeniowym określa się na 
              podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych w poszczególnych lokalach i stosuje do ustalenia  
              nowych opłat za wodę: 
              a/ dla lokali w budynkach zlokalizowanych w Myślenicach i Dobczycach od miesiąca  
                  wprowadzenia przez dostawców wody nowych cen i stawek opłat za wodę i odprowadzenie  
                  ścieków do kanalizacji. 
              b/ dla lokali w budynkach zlokalizowanych w Sułkowicach od miesiąca następnego po  
                  wprowadzeniu przez dostawcę wody nowych cen i stawek opłat za wodę i odprowadzenie  
                  ścieków do kanalizacji.” 
 

§  2. 
 
Pozostałe  postanowienia  regulaminu  nie  ulegają zmianie. 
 
 

§  3. 
 

Aneks  niniejszy  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Spółdzielni  na  posiedzeniu  w  dniu  
29.12.2016 r.  protokół  nr  13 / 2016 z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2017 r.     

 
 


