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               Za cznik 
                                                                 do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej 

Spó dzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka” 
                            z dnia 15.01.2013 

 
 

REGULAMIN  
rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody  
w lokalach mieszkalnych i u ytkowych 

S. M. „OSIEDLE STARÓWKA”  
W WARSZAWIE 

 
 
 

ROZDZIA  I – CZ  OGÓLNA 
 

Podstawy prawne: 
 

 Ustawa o spó dzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. nr 4/2001, poz. 

27) 

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków z 

dnia 07.06.2001 r.  

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 07.01.2008 r. w sprawie prawnej kontroli 

metrologicznej przyrz dów pomiarowych. 

 Rozporz dzenie ministra infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okre lenia 

przeci tnych norm zu ycia wody. 

 Statut Spó dzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka” 

 
 
 

1. Przez koszty dostawy ciep ej wody nale y rozumie  koszty wynikaj ce z obci  za: 

a. Faktycznie poniesione przez Spó dzielni  w poszczególnych budynkach koszty 

wyliczone z faktur za energi  ciepln  i elektryczn  w poszczególnych 

budynkach, 

b. Koszty nadzoru i konserwacji instalacji w w ach. 

2. Cz onkowie Spó dzielni wnosz  zaliczki za dostaw  ciep ej i zimnej wody. 

3. Koszty dostaw ciep ej i zimnej wody rozlicza si  dla ka dego budynku osobno. 

4. Okresem obliczeniowym rozliczenia kosztów ciep ej i zimnej wody z indywidualnymi 

odbiorcami jest okres 6 miesi cy. 
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ROZDZIA  II – KOSZTY CIEP EJ WODY U YTKOWEJ 

 

1. Koszty ca kowite ciep ej wody u ytkowej (Kcwu) uzyskuje si  przez odj cie od 

wskazania zu ycia energii cieplnej z licznika g ównego, wskazania podlicznika 

energii zu ytej na centralne ogrzewanie. 

2. Wszelkie urz dzenia pomiarowe dla celów obliczania kosztów ciep ej wody 

ytkowej musza by  sprawne i posiada wiadectwo wydane przez w ciwy Urz d 

Jako ci i Miar lub inn  upowa nion  instytucj . 

3. wiadectwo legalizacji pierwotnej liczników ciep ej i zimnej wody jest wa ne przez 5 

lat,  a  okres  wa no ci  dowodów  legalizacji  ponownej  wynosi  tak e  5  lat  –  podstawa  

prawna Dz. U. nr 5 poz. 29 z dnia 14.01.2008 r. 

4. Koszty zakupu wodomierzy oraz ich monta  pokrywa fundusz remontowy. 

Uszkodzone wodomierze przez w cicieli lokali lub u ytkowników b  wymieniane 

lub naprawiane na ich koszt. 

 

ROZDZIA  III – ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEP EJ I ZIMNEJ WODY 

YTKOWEJ 

 
1. Podstaw  do rozliczenia kosztów ciep ej wody u ytkowej stanowi Kcwu obliczone 

zgodnie z wzorem zawartym w rozdziale II pkt. 1. 

2. Koszty cieplej wody u ytkowej dziel  si  na: 

 cz  sta  Kcwu cons (niezale  od zu ycia ciep ej wody danego odbiorcy), od 

kosztów ogólnych z faktur z danego okresu rozliczeniowego odejmujemy 

cz  sta  Kcwu cons i otrzymujemy: 

 cz  zmienn  Kcwu var (zale  od zu ycia ciep ej wody danego odbiorcy). 

Koszt jednostkowy oblicza si  nast puj co: 

 

                                              
kcwu vart    =  Kcwu var / Sw                          

 
                   przy czym: 

      kcwu vart – oznacza jednostkowy koszt zmienny odniesiony do 1 m3 podgrzanej wody, 

       Sw – oznacza sum  wskaza  wszystkich wodomierzy ciep ej wody (m3). 
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3. Cz  sta a to warto  20 gr/m2 powierzchni u ytkowej lokalu i w miar  zmian 

op at sta ych mo e by  zmieniona przez Zarz d Spó dzielni. 

4. Koszty podgrzewu wody u ytkowej dla odbiorcy oblicza si  wi c nast puj co: 

 

Kcp = Swlok * kcwu vart 

przy czym: 

Kcp – oznacza koszt ca kowity podgrzewu za dany okres rozliczeniowy dla danego 

lokalu 

Swlok – oznacza zu ycie ciep ej wody wed ug wskaza  wodomierza w lokalu. 

Kcwu vart – oznacza jednostkowy koszt zmienny odniesiony do 1 m3 podgrzanej wody. 

 

ROZDZIA  IV ROZLICZENIE KOSZTÓW ZIMNEJ WODY U YTKOWEJ 

 

1. Kosztem zimnej wody dla poszczególnych budynków jest koszt zliczony z faktur za 

dany okres rozliczeniowy. 

Poszczególne lokale rozlicza si  wed ug wskaza  licznika zimnej wody: 

Kzw = K1m3 * RWL 

gdzie: 

Kzw – oznacza wyliczony koszt za zu ycie zimnej wody w danym okresie 

rozliczeniowym, 

K1m3 – oznacza koszt 1 m3 zimnej wody wed ug cen dostawcy, 

RWL – oznacza ró nic  wskaza  licznika w danym okresie rozliczeniowym, 

2. Ró nica pomi dzy wskazaniem wodomierza g ównego, a sum  wskaza  wodomierzy 

w lokalach, dzieli si  na u ytkowników lokali w równych cz ciach na poszczególne 

lokale ( jest to WODA NIEZBILANSOWANA) 

3. W przypadku gdy cz  lokali jest nieopomiarowana lub nieudost pniana (w 

terminach podanych przez Spó dzielni ) celem dokonania odczytów wskaza  

wodomierzy, ich wymiany, a tak e gdy kontrola wyka e naruszenie plomb lub 

ytkownie powoduj ce zani enie odczytów zu ycia wody, to wy cznie w ciciele 

tych lokali b  pokrywa   koszty wody niezbilansowanej w równych cz ciach na 

lokal. W takich przypadkach, obowi zuje zasada, nie rozliczania zaliczek danego 

lokalu i w zwi zku z tym Zarz d Spó dzielni nie b dzie uwzgl dnia  reklamacji 

rozliczenia wody z tych lokali. 
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4. Osoby korzystaj ce z pralni i zu ywaj ce ciep  zimna wod  oraz energi  elektryczn  

zobowi zane s  do wpisywania poszczególnych stanów liczników do wy onych w 

tych pralniach tabel zu ycia (za . nr 1). Zapisy z tych tabel stanowi  podstaw  do 

rozliczenia wed ug rozdzia ów I, II, III, IV. 

5. Przedp ata na zimn  wod  w gara ach równa si  kosztowi i nie jest rozliczana. 

 

ROZDZIA  V – OKRE LANIE WYSOKO CI ZALICZEK NA CIEP  I 

ZIMNA WOD  

 

Miesi czna zaliczka na podgrzanie wody pobierana jest w przeliczeniu na jednego 

mieszka ca danego lokalu. 

 

Zalw = Kcwu / Lm 

gdzie:  Kcwu – koszt podgrzewu wody w danym budynku, 

            Lm – liczba mieszka ców w danym budynku. 

W taki sam sposób obliczana jest zaliczka na zimn  wod  w odniesieniu jednak do 

kosztów zimnej wody. 

Zaliczka na dostaw  ciep ej i zimnej wody jest sta a w okresie rozliczeniowym i 

podlega rozliczeniu na koniec okresu. 

 

ROZDZIA  VI – POSTANOWIENIA KO COWE 

 

1. ciciel mieszkania, lokalu u ytkowego lub u ytkownik lokalu zobowi zany jest 

wnosi  wszelkie op aty zaliczkowe w terminie ustalonym przez Spó dzielni . 

2. Rozliczenie wp aconych zaliczek dokonane zostanie w terminie 3 miesi cy od 

zako czenia sezonu rozliczeniowego. 

3. Nadp aty b  zaliczane na poczet bie cych wp at za u ywanie mieszkania lub lokalu 

ytkowego.                           

4. Niedop ata powinna by  uregulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania 

rozliczenia. W przypadku gdy jest ona wy sza od miesi cznej op aty za u ytkowanie 

lokalu, b dzie ona dzielona na tyle rat, aby jedna rata nie przekracza a wysoko ci 

miesi cznej op aty za lokal. 

5. Wszelkie reklamacje dotycz ce rozliczenia wody nale y sk ada  na pi mie w terminie 

nie przekraczaj cym 30 dni roboczych od daty otrzymania rozliczenia. 
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6. Co 6 miesi cy przedstawiciel Spó dzielni upowa niony przez Zarz d ma obowi zek 

sprawdzania stanu technicznego i plomb na wszystkich wodomierzach oraz 

dokonywania ich odczytów. 

7. W przypadku zmiany ceny dostawy wody i odprowadzania cieków, dostawy energii 

cieplnej dokonane przez Dostawc , Zarz d mo e dokona  zmiany wysoko ci zaliczek 

za dostaw  z dniem wprowadzenia tych zmian przez Dostawc , po uzyskaniu 

akceptacji Rady Nadzorczej. 

 

8. Niniejszy Regulamin obowi zuje od rozliczenia za okres: 01.07.2013 – 31.12.2013 

 
 

 

 

Regulamin zatwierdzony zosta  Uchwa  Rady Nadzorczej nr 1/2013 

                                                                  z dnia  15.01.2013 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicz cy Rady Nadzorczej                                                    Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

……………………………………                                                  …………………………… 

       Miroslav Spilevski                                                                           Monika Dymowska 


