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POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Podstawy prawne.

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz.U. z  

2003 r. nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami ),

2. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr  

188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami ),

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. –  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późniejszymi 

zmianami ),

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach ( Dz.U. z 2004 r. nr 243, poz. 2441 ),

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli  

metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz.U. z 2008 r. nr 5 poz. 29 ),

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. z 2002 r. nr 75,  

poz. 690 z późniejszymi zmianami ),

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 

74, poz. 836 z późniejszymi zmianami ),

8. Statut Spółdzielni.

II. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

- Spółdzielni  –  należy  przez  to  rozumieć  Spółdzielnię  Mieszkaniową  Lokatorsko 

Własnościową „ZORZA” w Myślenicach, os. 1000-lecia 15 A, 

- Dostawcy wody -  należy przez  to  rozumieć  podmiot,  z  którym Spółdzielnia  ma  zawartą 

umowę  o  dostawę  wody  i  odprowadzenie  ścieków  do  kanalizacji  na  terenie  Myślenic,  

Dobczyc lub Sułkowic,

- stawce jednostkowej opłat za zimą wodę - należy przez to rozumieć cenę za dostawę 1 m3 

zimnej wody i odprowadzenie ścieków do kanalizacji stosowaną w okresie rozliczeniowym 

przez dostawcę wody na podstawie obowiązującej taryfy,

- opłacie  jednostkowej  za  podgrzanie  ciepłej  wody -  należy  przez  to  rozumieć  stawkę 

jednostkową opłat za zimną wodę powiększoną o stawkę opłat za podgrzanie 1 m3 wody  w 

danym okresie rozliczeniowym ustalaną przez Radę Nadzorczą Spółdzielni,

- opłacie ryczałtowej za  podgrzanie wody - należy przez to rozumieć stawkę jednostkową 

opłat  za  podgrzanie  wody   przypadającą  na  jedną  osobę  zamieszkałą  w  lokalu  nie 
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wyposażonym w indywidualne wodomierze lub w przypadkach opisanych w § 7  regulaminu 

w danym okresie rozliczeniowym ustalaną przez Radę Nadzorczą Spółdzielni,

- opłacie  stałej  za  wodomierz  główny -  należy przez  to  rozumieć  stawkę  opłat  dotyczącą 

wodomierza głównego stosowaną w danym okresie rozliczeniowym przez dostawcę wody,

- okresie rozliczeniowym -  należy przez to rozumieć okresy półroczne roku kalendarzowego 

tj.  okres  od  1  stycznia  do  30  czerwca  oraz  od  1  lipca  do  31  grudnia  każdego  roku  lub 

odpowiednio  krótszy okres  wyznaczony  datą  zmiany  stawki  jednostkowej  opłat  za  zimną 

wodę   lub  opłaty  jednostkowej  za  podgrzanie  ciepłej  wody  albo  opłaty  ryczałtowej  za 

podgrzanie wody, 

- grupie  rozliczeniowej  –  należy  przez  to  rozumieć  grupę  budynków  objętych  wymianą 

legalizacyjna wodomierzy,

- wymianie  legalizacyjnej  wodomierzy  –  należy  przez  to  rozumieć  akcję  wymiany 

wodomierzy prowadzoną przez Spółdzielnię w danej grupie rozliczeniowej w ramach opłat za 

wymianę legalizacyjną wodomierzy wprowadzonych uchwałą nr 7/2009 z 19.02.2009 r.  Rady 

Nadzorczej  Spółdzielni  polegającej  na  wymianie  istniejących  wodomierzy  na  wodomierze 

posiadające legalizację - wyposażone w moduł radiowy do zdalnego odczytu danych,  

- użytkowniku lokalu – należy przez to rozumieć osobę,  która posiada tytuł prawny do lokalu 

wymieniony w §  110 statutu  spółdzielni,  najemcę  lub  osobę  zajmującą  lokal  w budynku 

należącym do danej grupy rozliczeniowej - bez tytułu prawnego,

- wodomierzu  indywidualnym  –  należy  przez  to  rozumieć  wodomierz  zainstalowany  na 

instalacji zimnej lub ciepłej wody posiadający świadectwo legalizacyjne - rejestrujący zużycie 

wody dostarczanej do jednego lokalu,

- umowie odczytowej  – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Spółdzielnią, a 

podmiotem dokonującym odczytu stanów wodomierzy indywidualnych przy wykorzystaniu 

modułu radiowego do zdalnego odczytu danych, 

- opłacie  jednostkowej  za  odczyt  wodomierza –  należy  przez  to  rozumieć  opłatę  za 

dokonywany  przez  służby  techniczne  Spółdzielni  odczyt  wodomierzy  w  lokalach 

wyposażonych w wodomierze bez modułu radiowego do zdalnego odczytu danych. Opłatę 

ustala Rada Nadzorcza na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Zarząd Spółdzielni,

III.  Zakres stosowania postanowień regulaminu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do rozliczania kosztów zaopatrzenia 

w wodę wodociągową i odprowadzenia ścieków do kanalizacji w grupie rozliczeniowej 

objętej wymiana legalizacyjną wodomierzy w budynkach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 

położonych na os. Jagiellońskim w Dobczycach.
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§ 1

Wymagania ogólne.
1. Rozliczenia za pobraną wodę i odprowadzone do kanalizacji ścieki w poszczególnych 

nieruchomościach między odpowiednim Dostawcą wody, a Spółdzielnią jako 
odbiorcą, dokonuje się według wskazań wodomierzy głównych, zainstalowanych na 
przyłączach wody zimnej do  budynków. Ilość odprowadzanych ścieków odpowiada 
ilości wody pobranej.

2. Rozliczenie za pobraną wodę i odprowadzone ścieki między Spółdzielnią, a 
użytkownikami lokali następuje według wskazań wodomierzy indywidualnych z 
zastrzeżeniem § 7 regulaminu.

3. Za lokal wyposażony w wodomierze uznaje się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne 
pomieszczenie, w którym zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu 
Ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach wymienionej w rozdziale I punkt 4 
regulaminu tj. posiadające:

• ważną legalizację Głównego Urzędu Miar; okres ważności wynosi zarówno dla 
wodomierzy wody zimnej jak i ciepłej 5 lat,

• nienaruszoną plombę SM ZORZA na połączeniu śrubunkowym wodomierza z 
przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub 
nielegalnym rozszczelnieniem połączenia,

• dokumentację montażową sporządzoną podczas montażu lub wymiany wodomierzy, 
oraz w którym wszystkie punkty czerpalne zimnej i ciepłej wody w lokalu objęte są 
pomiarem zużycia realizowanym poprzez wodomierze indywidualne zamontowane w 
wyniku wymiany legalizacyjnej wodomierzy z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.  

4. Dopuszcza się przejściowo do czasu najbliższej wymiany legalizacyjnej wodomierzy 
licząc od dnia uchwalenia niniejszego regulaminu stosowanie do rozliczeń z 
użytkownikami lokali wodomierzy indywidualnych spełniających wymagania 
określone w ust. 3 lecz nie wyposażonych w moduł radiowy do zdalnego odczytu 
danych.

5. Lokal, w którym na skutek odmowy przez użytkownika udostępnienia lokalu nie 
przeprowadzono wymiany legalizacyjnej wodomierzy, a przynajmniej jeden 
wodomierz w nim zainstalowany  nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 - 
rozliczany jest jak lokal bez wodomierzy indywidualnych według zasad określonych 
w § 7 regulaminu.  

§ 2
Opłaty i rozliczenia.
1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest wnosić do Spółdzielni miesięczną opłatę: 

      a/  za zużycie zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzenie  ścieków  do  kanalizacji  w  kwocie  
           wynikającej  z  ilości zużytej w tym okresie wody wskazanej przez wodomierze 
           indywidualne zainstalowane w lokalu zajmowanym przez użytkownika oraz stawki 
           jednostkowej opłaty odpowiedniej dla zimnej i ciepłej wody. Opłata ta stanowi zaliczkę 
           podlegającą rozliczeniu na zasadach określonych w ust. 3.
      b/  za wodomierz główny w budynku, przez który zasilany jest dany lokal w kwocie 
           stanowiącej iloraz opłaty stałej za wodomierz główny na przyłączu do budynku według 
           taryfy Dostawcy oraz ilości lokali zasilanych z tego wodomierza.

2. Koszty zużycia zimnej i ciepłej  wody obciążające dany  lokal w okresie rozliczeniowym wyliczane 
    są w sposób określony w ust. 1 lit.a - w oparciu o odczyty  stanów ( początkowych i  końcowych)   
    wodomierzy  indywidualnych zainstalowanych  w   lokalu dokonywane na początku i końcu okresu 
    rozliczeniowego.
3. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do uregulowania ze Spółdzielnią różnicy wynikającej z
    porównania opłat, o których mowa w ust. 1 lit.a - wniesionych w okresie rozliczeniowym z 
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    faktycznymi kosztami zużycia zimnej i ciepłej  wody, o których mowa w ust. 2 przypadającymi na 
    dany  lokal w tym samym okresie rozliczeniowym.
4. Różnica powstała pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi
    przez użytkownika w formie miesięcznych zaliczek, powstała w wyniku rozliczenia
    kosztów zużycia wody, regulowana jest w sposób następujący:
a) dopłata różnicy, o której mowa w ust. 3 winna być dokonana w terminie 14 dni od dnia 
    dostarczenia rozliczenia użytkownikowi lokalu. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 
    użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty za wodę w 
    ratach,
b) nadpłatę na wniosek użytkownika lokalu zalicza się ( z zastrzeżeniem określonym pod literą „c” ) 
    na poczet najbliższych wymagalnych opłat za wodę,
c) w przypadku użytkowników lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w 
pierwszej 
    kolejności na poczet zadłużenia z tytułu opłat miesięcznych za używanie lokalu.
5. Opłata za wodomierz główny, o której mowa w ust. 1 lit. b - stanowi opłatę ryczałtową i nie 
    podlega rozliczeniu. 

Odczyty
§ 3

1. Odczyty wskazań wodomierzy wody zimnej i ciepłej dokonywane są w okresach rozliczeniowych
    przy wykorzystaniu modułów do zdalnego odczytu danych drogą radiową przez podmiot 
    posiadający ważna „umowę odczytową” zawartą ze Spółdzielnią - z zastrzeżeniem postanowień 
    ust.2. Odczyty dokonywane są bez udziału użytkownika lokalu.
2. Odczyty wskazań wodomierzy wody zimnej i ciepłej w lokalach wyposażonych w wodomierze 
    indywidualne bez modułu radiowego do zdalnego odczytu danych, o których mowa w § 1 ust.4 
    dokonywane są w okresach rozliczeniowych przez służby techniczne Spółdzielni. Użytkownik 
    lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu celem przeprowadzenia odczytu stanu
    wodomierzy.     
3. Odczyty wodomierzy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w trzech terminach:
    a) pierwszy termin przeprowadzony jest do trzech dni od daty dokonania odczytów, o których 
        mowa w ust. 1 w danej nieruchomości,
    b) termin drugiego odczytu ustala się w przypadku nieudostępnienia przez użytkownika lokalu do 
        pierwszego odczytu. Termin drugiego odczytu wyznacza się nie później niż na siedem dni od 
        daty pierwszego odczytu. W indywidualnych przypadkach użytkownik lokalu może uzgodnić ze
        Spółdzielnią inny termin drugiego odczytu jednak nie dłuższy niż czternaście dni od daty 
        pierwszego odczytu, 
    c) termin trzeciego odczytu ustala się w przypadku nieudostępnienia przez użytkownika lokalu do 
        drugiego odczytu. Termin trzeciego odczytu wyznacza się nie później niż na czternaście dni od 
        daty drugiego odczytu. Trzeci termin jest terminem ostatecznym. Nieudostepnienie lokalu w 
        trzecim terminie skutkuje obciążeniem użytkownika lokalu za zużycie zimnej i ciepłej wody wg 
        zasad określonych w § 7 regulaminu.  
4. O pierwszym i drugim terminie odczytów, o których mowa w ust. 3 użytkownicy lokali 
    zawiadamiani są poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych. O trzecim terminie 
    odczytu  użytkownicy lokali zawiadamiani są indywidualnie stosownym pismem. 
5. Przekazywanie stanu wodomierzy drogą telefoniczną lub osobiście przez użytkownika lokalu, o
    którym mowa w ust. 2  jest niedopuszczalne. 
6. W trakcie dokonywania odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach, o których mowa w ust. 
    2 służby odczytujące dokonują sprawdzenia stanu technicznego wodomierzy, stanu technicznego 
    plomb i cech legalizacyjnych.  W przypadku stwierdzenia faktu naruszenia plomb przy wodomierzu 
    lub istnienia przeróbek  instalacji  wodociągowej umożliwiających  pobór  wody  poza  układem 
    pomiarowym – użytkownik lokalu wyposażonego w wodomierze ponosi koszty dostawy i 
    odprowadzenia ścieków w podwójnej wysokości ustalonej zgodnie z  § 7 regulaminu –  za  okres  
    od  dnia  ostatniego  odczytu wodomierza  poprzedzającego stwierdzenie przez Spółdzielnię w/w 
    nieprawidłowości do dnia ponownego zaplombowania wodomierza lub usunięcia przeróbek 
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    instalacji wodociągowej.

§ 4

1. Koszty związane z dokonaniem odczytów wodomierzy indywidualnych, o których mowa w § 3
    ust.1  w danym lokalu stanowią iloczyn stawki jednostkowej za odczyt jednego wodomierza 
    określonej w „umowie odczytowej” oraz ilości wodomierzy zamontowanych w lokalu i ilości 
    odczytów dokonanych w okresie rozliczeniowym. 
2. Koszty związane z dokonaniem odczytów wodomierzy indywidualnych, o których mowa w § 3
    ust.2  w danym lokalu stanowią iloczyn opłaty jednostkowej za odczyt jednego wodomierza 
    dokonywany przez służby techniczne Spółdzielni oraz ilości wodomierzy zamontowanych w lokalu 
    i ilości odczytów dokonanych w okresie rozliczeniowym. 
3. Koszty o których mowa w ust. 1 i 2 ponosi użytkownik lokalu. Obciążenie kosztami odczytów 
    dokonywane jest wraz z rozliczeniem zużycia wody przypadającym na dany lokal w okresie
    rozliczeniowym.

§ 5

Legalizacja
1. Indywidualne wodomierze stanowią własność użytkownika lokalu. Odpowiedzialność za 
    prawidłowe funkcjonowanie, konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego wodomierza  
    spoczywa na użytkowniku lokalu.
2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia opłaty z tytułu wymiany legalizacyjnej
    wodomierzy. 
3. Wysokość opłaty za wymianę legalizacyjną  wodomierzy ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni. 
4. Opłata, o której mowa w ust. 3 ma charakter stały i wnoszona jest miesięcznie, łącznie z opłatami
    eksploatacyjnymi za zajmowany lokal.  
5. Koszt wymiany legalizacyjnej wodomierzy w lokalu pokrywany jest z opłaty, o której mowa  w 
    ust.2.

§ 6
Uszkodzenia wodomierza
1. W przypadku  stwierdzenia uszkodzenia wodomierza w lokalu użytkownik zobowiązany jest
     do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu w Spółdzielni. 
2. W przypadku niezawinionego przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawę do 
    rozliczenia zużycia wody za okres między ostatnim odczytem wskazań, a wymianą przyrządu na 
    nowy, stanowić będzie średnio - dobowe zużycie w poprzednim okresie rozliczeniowym. Taki tryb 
    rozliczeń może być zastosowany przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Jeżeli użytkownik lokalu wyposażonego w wodomierze nie zgłosił faktu uszkodzenia wodomierza 

w sposób określony w ust.1, (bez względu na ilość uszkodzonych wodomierzy zainstalowanych w 
lokalu) – ponosi koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków w wysokości ustalonej zgodnie z 
§  7  regulaminu –  za  okres  od  dnia  ostatniego  odczytu  wodomierza  poprzedzającego 
stwierdzenie uszkodzenia do dnia jego usunięcia lub wymiany wodomierza.

§ 7
Opłata ryczałtowa
1. W przypadku:
    a) braku wodomierzy w lokalu,
    b) nieudostępnienia lokalu do odczytu, o którym mowa w § 3 ust.3, lit. „c”, 
    c) utraty ważności cechy legalizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 3 zawinionej przez lokatora, 
    d) odmowy przez użytkownika udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia wymiany 
         legalizacyjnej wodomierzy, o której mowa w § 1 ust.5, 
   rozliczenie zużycia wody za okres od ostatniego odczytu do dnia, w którym ustaną w/w przyczyny,  
   zużycie wody rozlicza się według ryczałtu płatnego w okresach miesięcznych określonego w 
   następujący sposób:
    -/ za  zużycie  zimnej wody  i odprowadzenie  ścieków  do kanalizacji  w  kwocie  wynikającej  z  
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       liczby  osób zamieszkałych  stale  lub  czasowo  w  lokalu – pomnożonej  przez  stawkę 
       jednostkową opłat za zimą wodę oraz  normatyw  zużycia  wody  na  osobę miesięcznie 
       wynoszący -  9 m3,
    -/ za podgrzanie centralnie dostarczanej ciepłej wody w kwocie wynikającej z ilości osób 
       zamieszkałych stale lub czasowo w lokalu pomnożonej  przez  opłatę ryczałtową za podgrzanie
       wody, 
    -/ za wodomierz główny w budynku, przez który zasilany jest dany lokal w kwocie stanowiącej 

  iloraz opłaty stałej za wodomierz główny na przyłączu do budynku oraz ilości lokali 
  zasilanych z tego wodomierza.

2. Liczbę osób zamieszkałych stale lub czasowo w lokalu ustala się na podstawie pisemnego 
    oświadczenia użytkownika potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem z ewidencji 
    meldunkowej właściwego wydziału urzędu gminy. W przypadku  zwiększenia liczby osób 
    zamieszkałych w lokalu podstawą obciążania użytkownika lokalu z tego tytułu jest pisemne 
    oświadczenie użytkownika lub zaświadczenie z ewidencji meldunkowej właściwego wydziału 
    urzędu gminy.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 - mają charakter ryczałtowy i nie podlegają rozliczeniu.

§ 8
Reklamacje
1. Zgłoszona przez użytkownika lokalu reklamacja wskazań wodomierza podlega wstępnej
    weryfikacji przez wyspecjalizowane służby techniczne Spółdzielni.
2. Sprawdzenie wodomierza realizowane jest przy użyciu wodomierza testowego klasy
   „C” i polega ono na połączeniu szeregowym wodomierza testowego z wodomierzem
   sprawdzanym i porównaniu wskazań obu przyrządów przez okres 14 dni.
3. Uznanie reklamacji zwalnia użytkownika z należnej opłaty za usługę sprawdzenia wodomierza,
    a ilość pobranej wody w okresie rozliczeniowym ustala się zgodnie z zapisem § 6 ust.2.
4. Reklamację uznaje się, kiedy wskazanie zużycia wody według wodomierza sprawdzanego
    różnią się co najmniej o +/- 10% od wskazania wodomierza testowego klasy „C”.
5. Użytkownik lokalu, który nie akceptuje stanowiska Spółdzielni ma prawo domagać się zbadania 
    wodomierza przez niezależną instytucję posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar. 
    W przypadku, gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i wodomierz zostanie uznany za nadający się 
    do użytku, Spółdzielnia obciąży użytkownika dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z 
    badaniem przyrządu, a w szczególności wymianą wodomierza, kosztami ekspertyzy, ponowną 
    wymianą i kosztami transportu.

§ 9
Zmiana użytkownika
1. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, Spółdzielnia celem umożliwienia rozliczenia
    wody, dokona odczytu wodomierzy odnotowując ten fakt w protokole zdawczo-odbiorczym
    lokalu. Rozliczenie z użytkownikiem zwalniającym lokal winno nastąpić w terminie jednego 
    miesiąca od daty zdania lokalu Spółdzielni.
2. Postanowienia, o których mowa w ust.1, nie dotyczą przypadku, gdy zmiana użytkownika
    jest następstwem zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej 
    własności lokalu w drodze czynności prawnej bądź dziedziczenia, w wyniku podziału majątku 
    dorobkowego, jak również uzyskania prawa do lokalu w trybie przewidzianym w art. 14 lub 15 
    ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bądź wstąpienia w stosunek najmu w trybie 
    przewidzianym w art. 691 Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Obowiązki Spółdzielni
1. Do obowiązków Spółdzielni należy przeprowadzenie legalizacji wodomierzy w terminach    
    wynikających z Ustawy Prawo o miarach. Obowiązkiem Spółdzielni jest przestrzeganie terminu 
    wymiany dla potrzeb legalizacji wodomierzy. W uzasadnionym przypadku Spółdzielnia może 
    ustalić inny kolejny termin przeprowadzenia akcji wymiany legalizacyjnej wodomierzy, który jest 
    równocześnie terminem ostatecznym. Po tym terminie wskazania wodomierzy nie wymienionych 

7



    nie są uwzględniane do rozliczeń, a sam wodomierz traci właściwości urządzenia pomiarowego.
2. Do obowiązków Spółdzielni należy ponadto:
a) obsługa zainstalowanych wodomierzy lokalowych,
b) prowadzenie ewidencji wodomierzy i plomb oraz terminów legalizacji,
c) wstępna weryfikacja zgłoszeń reklamacyjnych, o których mowa w § 8 ust.1, a w przypadkach 
    uzasadnionych lub na żądanie użytkownika, doprowadzenie do sprawdzenia reklamacji przez 
    upoważnioną instytucję zewnętrzną,
d) obsługa legalizacyjna począwszy od powiadomienia użytkownika o terminie utraty ważności cechy 
    legalizacyjnej i proponowanym przez Spółdzielnię terminie wymiany wodomierza, aż do 
    wykonania w/w czynności;
e) sporządzenie protokołu montażowego w 2 egzemplarzach w przypadku każdej wymiany 
    wodomierza w lokalu, przy czym kopię protokołu otrzymuje użytkownik,
f) każdorazowe oplombowanie wodomierzy w przypadku wykonania przez Spółdzielnię robót, które 
    wymagały zerwania plomb,
g) każdorazowe powiadomienie użytkownika o zmianie cen wody i odprowadzania ścieków, 
h) zorganizowania odczytów, o których mowa w § 3 oraz rozliczenia zużycia wody.

§ 11

Obowiązki użytkownika lokalu
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany udostępnić lokal w celu przeprowadzenia wymiany  
    legalizacyjnej wodomierzy lub zainstalowania wodomierzy z innych powodów oraz dokonywania 
    ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.
2. Użytkownik lokalu jest obowiązany udostępnić lokal w pierwszym terminie zaproponowanym
    przez Spółdzielnię dla potrzeb legalizacji wodomierzy. Użytkownikowi, który z ważnych przyczyn 
    nie udostępnił lokalu w pierwszym terminie Spółdzielnia zaproponuje drugi termin.
3. W przypadku nieudostępnienia lokalu w celu dokonania wymiany legalizacyjnej wodomierzy
    w pierwszym lub drugim terminie Spółdzielnia może dokonać takiej wymiany w indywidualnie 
    ustalonym terminie za dodatkową opłatą określoną przez Zarząd Spółdzielni zastrzeżeniem 
    postanowień § 7 ust.1, lit. ”d”.
4. Użytkownik lokalu obowiązany jest ponadto:
    a) nie dokonywać montażu ani wymiany wodomierza we własnym zakresie bez względu na 
        okoliczności,
    b) nie dokonywać zmiany usytuowania wodomierza bez wiedzy Spółdzielni nawet, jeżeli nie 
        prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych,
    c) zachować oplombowanie wodomierza w stanie nienaruszonym przez cały okres jego eksploatacji 
        ( za zerwanie plomby z przyczyn niezależnych od Spółdzielni odpowiada użytkownik lokalu ),
    d) umożliwić swobodny dostęp do miejsca zabudowania wodomierza,
    e) niezwłocznie zgłaszać, pisemnie lub osobiście, zauważone przypadki uszkodzenia wodomierza 
        do Spółdzielni,
    f) umożliwić na żądanie Spółdzielni dokonanie odczytów kontrolnych w tym zabudowania 
        szeregowego drugiego wodomierza wyższej klasy dokładności lub przeprowadzenia badania 
        istniejącego wodomierza przez upoważnioną instytucję zewnętrzną ( osoba upoważniona do 
       odczytów, winna posiadać przy sobie i na żądanie użytkownika okazać stosowne upoważnienie 
       Spółdzielni ).

§ 12

Kary umowne

W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody, użytkownik lokalu obowiązany jest do zapłaty 
kary umownej w kwocie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 6 oraz pokrycia kosztów naprawy szkód 
spowodowanych działaniem użytkownika.
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Postanowienia końcowe
§ 13

1. Różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego w nieruchomości budynkowej, będącym 
    podstawą do rozliczenia Spółdzielni z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, 
    ryczałtów ustalonych wg § 7 regulaminu i zużycia średniodobowego, o którym mowa w § 6 ust.2 
    regulaminu, rozlicza się pomiędzy wszystkich użytkowników lokali danej nieruchomości, i odnosi 
    w ciężar kosztów eksploatacji tej nieruchomości.
2. Wysokość kosztów eksploatacji przypadających na poszczególne lokale w danej nieruchomości
    z tytułu różnicy bilansowej, o której mowa w ust.1, ustala się proporcjonalnie do powierzchni 
    użytkowej tych lokali. 
3. Bilans zużycia wody w nieruchomości sporządza się odrębnie dla każdego okresu rozliczeniowego.

§ 14.

Organem właściwym do ustalania opłat, o których mowa w niniejszym regulaminie jest Rada 
Nadzorcza Spółdzielni chyba, że są one zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółdzielni.

§ 15.

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia 
Statutu Spółdzielni.
2.Interpretacja  postanowień regulaminu należy do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§ 16.

Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 8 grudnia 
2011 r. Protokół nr 14/2011; Uchwała nr 65/2011  i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. w 
odniesieniu do budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 położonych na os. Jagiellońskim 
w Dobczycach.

§ 17.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. postanowienia rozdziału I regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i 
odprowadzenia ścieków do kanalizacji oraz wywozu nieczystości w Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej “ZORZA” w Myślenicach, os. 1000-lecia15A z dnia 27.01.2005 r. wraz z 
późniejszymi zmianami nie mają zastosowania w odniesieniu do budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13 położonych na os. Jagiellońskim w Dobczycach.
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