
ANEKS NR 1

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. Zmianie ulega treść rozdziału III „postanowienia ogólne”, który otrzymuje brzmienie:

„  Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  mają  zastosowanie  do  zasobów  Spółdzielni 
zlokalizowanych  w  Sułkowicach  i  Dobczycach  oraz  do  następujących  nieruchomości  w 
Myślenicach:

• os. 1000-lecia 5; 6; 9; 10; 11; 12; 15; 18,

•  ul. Słowackiego 12; 15; 17; 19; 21; 23,

• ul. Mickiewicza 14; 15

• ul. Niepodległości 9A; 11; 13; 43,

• ul. Reja 8; 12

• ul. Bema 1,

• ul. Gałczyńskiego 1.”

2. W § 2 ust. 3 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„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 
faktycznymi kosztami zużycia zimnej i ciepłej wody, o których mowa w ust. 2 przypadającymi na 
dany lokal w tym samym okresie rozliczeniowym – z zastrzeżeniem postanowień § 13 regulaminu.”

3. W § 2 ust. 4 lit. b skreśla się słowa „… na wniosek użytkownika lokalu…” 

4. W § 7 ust. 1 i 2 regulaminu otrzymują odpowiednio brzmienie:

„1. W przypadku:

a) braku wodomierzy w lokalu,

b) nieudostępnienia lokalu do odczytu, o którym mowa w § 3 ust.3, lit. „c”, 

c) upływu  terminu  ważności  cechy  legalizacyjnej  ,  o  której  mowa  w  §  1  ust.  3  dla 
przynajmniej jednego wodomierza zainstalowanego w lokalu. 

d) odmowy  przez  użytkownika  udostępnienia  lokalu  w  celu  przeprowadzenia 
wymiany legalizacyjnej wodomierzy, o której mowa w § 1 ust. 5, 



e) odmowy  przez  użytkownika  udostępnienia  lokalu  nie  wyposażonego  w 
wodomierze  w  celu  zamontowania  wodomierzy  w  ramach  akcji  wymiany 
legalizacyjnej wodomierzy przeprowadzonej przez Spółdzielnię, o której mowa w 
§ 1 ust. 5,  obciążenie za zużycie wody dla tych lokali następuje według ryczałtu płatnego 
w okresach miesięcznych obliczonego w następujący sposób:

-/ za zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków do kanalizacji w kwocie wynikającej z liczby 
osób zamieszkałych stale lub czasowo w lokalu – pomnożonej przez stawkę jednostkową opłat za 
zimą wodę oraz normatyw zużycia wody wynoszący - 15 m3 na osobę miesięcznie,

-/  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  ewidencji 
meldunkowej właściwego wydziału urzędu gminy. Zmniejszenie liczby 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.”

5. W § 8 ust. 2 i 4 regulaminu otrzymują odpowiednio brzmienie:

„2. Sprawdzenie wodomierza realizowane jest przy użyciu wodomierza testowego tej samej klasy 
co  wodomierz  sprawdzany  i  polega  ono  na  połączeniu  szeregowym  wodomierza  testowego  z 
wodomierzem sprawdzanym na stanowisku kontrolnym w Spółdzielni i porównaniu wskazań obu 
przyrządów po przepuszczeniu przez nie - 3 m3 wody.”

„4.  Reklamację  uznaje  się,  kiedy  wskazanie  zużycia  wody  według  wodomierza  sprawdzanego 
różnią się co najmniej o +/- 10% od wskazania wodomierza testowego.”

6. W § 11 ust. 4 lit. f regulaminu otrzymuje brzmienie:

„f) umożliwić na żądanie Spółdzielni dokonanie odczytów kontrolnych.”

7. § 16 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Regulamin  niniejszy  został  uchwalony  na  posiedzeniu  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni  w  dniu 
25.04.2013 r. Protokół nr 4/2013 i obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r. 



8. § 17 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Z dniem 1 maja 2013 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 , o których mowa w 
rozdziale III „postanowienia ogólne” niniejszego regulaminu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks  niniejszy  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Spółdzielni  na  posiedzeniu  w  dniu 
25.04.2013 r. protokół nr 4 / 2013.


	ANEKS NR 1

