
Burmistrza Miasta BartoszYce

z dnia 28 grudnia 2016r,

w sprawie t zatvvierdzenia ,,Regulaminu naliczenia koszt6w zakupu zimnej wody,

cieplej wody odprowadzenie Sciek6w i zasady montaiu wodomierzy indywidualnyc:h

w budynkach i lokalach komunalnych".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 7990 t o samorz4dz:ie

gminnyn fiedn. tekst Dz. tJ.22016 poz.446 zp6z. zm.) otaz art.26 ust. 2 i 3 Ustawy

i dntu'/ czerwca2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorow5rm odprowadzeniu

Sciek6w (edn. tekst Dz. U. 2015.po2.139 zp6z. zm.)

zarzqdzam co nastgPuj e :

s1

1. Zatwierdzam,,Regulaminu naliczenia koszt6w zakupu zimnej wody, cieplej wody

odprowadzenie Sciek6w i zasady montazu wodomierzy indywidualnych

w budynkach i lokalach komunalnych".
2. Re gulamin stanowi zaLqcznrk do niniej sz ego zatzqdzenia.

$2

wykonanie niniejszego zaru4dzeniapowierza sig Prezesowi ,,Lokum" sp. z o.o.

ul. Jagiello nczyka 9 w Bartos zy cach.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2017 r i podlega podaniu do publicznej

wiadomo5ci na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miasta Baftoszyce oraz w siedzibie

,,Lokum" sp. z o.o.

[,



Talqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Burmlistrza Miasta

Bartoszyce Nr. 200/2016 z dnia 28 5;rudnia 2016r.

REGULAMIN

,Naliczania zaliczek i tozliczanla koszt6w zakupu zimnej wody, cieplej wody,
odprowadzania Sciek6w i zasady monta2u wodomlerzy indywidual:nych

w budynkach i lokalach komunalnych

l. Porri2szy regulamin stosuje sig w budynkach i lokalach bgd4cych wlasr:ro6ciq Gminly
Mir:jskiej Bartoszyce.

2. Ninriejszy regulamin opracowano w oparciu o:
a) Ustautg z dnia 7 czenlca 2007r,, o zbioroutgm zaopatrzeniu ut utodg i zbiorouynt

odprouadzeniu Sciek6u (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 739, z p62n. zm.) u,traz z przepisami
utgkonautczgmi.

bl Ustautg z dnia 21 czertaca 2001 r. o ochronie prdu lokator6ut, mieszkanictuym zasobie
gming i o zmianie Kodeksu Cgwilnego (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 150, z p62n. zrru|

c) ro4oorzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnio 14 stgcznia 2002 r ut sprau:tie okretlenia
przecigtngch norrn zu2gcia wodg (Dz.U. z 2OO2r. Nr 8, poz.70).

SPOSOBT ROZLICZAMA

1. Postanowienie oE6lne.

1. l{ozliczenie kosztow zuirycia wody i odprowadzania Sciekow dotyczy bud5r1ft6vg i lokali
wclrodz4cych w sklad gminnego zasobu nieruchomoSci, wyposa2onych w instalacjg zirnne.j
wo<ly i kanalizacji.

I(oszty zakupu zimnej wody i odprowadzenia Sciekow, dla danego budyr:Lku, stanowi:1
koszty wynikaj4ce z faktttl. wystawianych przez Dostawc6w , zgodnie z zawarlymJ umowami
oraz koszty wynikaj4ce z bieiz4cego utrzymalia i eksploatacji przydomowr:go zbiornikzr
bezodplywowego, w przypadku budynkow nie podl4czonych do sieci kanaliztrcyjnej.

Dla lokali komunalnych w budynkach wspolnot mieszkaniowych koszty zakupu zrrnnej
wo<ly i odprowadzenia Sciekow, stanowi4 koszty wynikaj4ce z rozliczenia sporz4dzonego
przez wspolnotg.

Ilozliczenie koszt6w zuLrycia zimnej wody i odprowadzenia Sciekow naleby dokonai nir:
p62niej nr2 do 2I dnia miesi4ca nastgpuj4cego po odczycie wodomierzy lub otrzymania.
roz.liczenia od wspolnoty - minimum cztery raz5r w roku.

W przypadku budynk6w nie podl4czonych do sieci kanalwacyjnej koszty rozlicza sig jal<
w prkt 4.

Odczyty wskazafr gl6wnego wodomierza w budynkach komunalnych <>raz wskazait
wodomierzy w lokalach dokonuje osoba upower2niona przez Zarz4dca gmiunego zasobu
nie:ruchomoSci, nie rzadziej ni2 raz na kwartal oraz kt2dorazowo przy zrnianie wysokoSci
ceny za wode i Scieki, orazprzy zm'ianie uZytkownika.

2. Ust adzenie 6ciek6w.

l. Zui;ycie zimnej wody i odprowadzenie Sciek6w w lokalu ustala sig:
a) na podstawie wskazafr wodomierzy lokalowych zimnej wody,
b) na podstawie ryczaltw ustalonego zgodnie z r'orm,ami zawartyrni w rozporz4dzenirt

lVlinistra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2OO2 r. (Dz.U. z 2OO2r. l\r 8, poz,TOl
w sprawie okreSlenia przecigtnych norm zuirycia wody, w lokalach nie r,rryposa-2onych
vr wodomierze lokalowe,

2. Ilosc odprowadzanych Sciekow jest r6wna iloilci zuzytej wody w lokalu ustalonej zgodnie
z urst. 1.

3, Roz;nica, pomigdzry wskazaniami wodomierza glownego, a sum4 wskazati wodomierz.y
w lokalach i wielkoSci ryczaltow (tzt{. ubytki), rozliczona zostanie proporcjonalnie
do 'ustalonego zuirycia wody w poszczeg6lnych lokalach.

4. LlZytkownik lokalu, w okresie rozliczeniowym, obciaiany bedzie za zuzycie wod.y
i odlprowadzenie Sciekow, co miesi4c wg:

2.

3.

4

5

6.



a) :Lloczynu progrrozy zuzycia, ustalanej przez Zarz4dcE gminnego zasobu n:ieruchomoSci
:na podstawie Sredniego zuirycia w okresach poprzedzaj4cych dla lokali wyposaZonych
,w wodomierze lokalowe,

bl tryczaltu ustalonego zgodnie z rrorrnami zawartymi w rozporz4dzeniu Ministra
l.nfrastruktury z dnia 14 stycznia 2OO2 r. (Dz.U, z 2OO2r. Nr 8, poz.7l)) w sprawie
rrkreSlenia przeciqtnych norm nsirycia wody, w lokalach nie wyposa2onych
rr wodomierze lokalowe oraz ceny lm" wody wraz ze Sciekami ustalonej pr:zez Dostawcq
''vody na podstawie publikowanych taryf uslug obowi4zuj4cych na terenie gminy
J3artoszyce,

5. U2ytkownicy lokali komunalnych zobowiryani s4 do wnoszenia zaliczek na poczet oplat za
zuLycie zimnej wody i odprowadzenie Sciekow bytowych ustalonych przez zarz4dcA do 10
dnia kaZdego miesiqca. PowyLszy obowi4zek powstaje z dniem protokolarnegct przekazania
lokrrlu do u2ytkowania. Nie dopuszcza sig ustalania wysokoSci zaliczek we wlasnym
zakresie przez Uirytkownika lokalu. W przypadku bezumownego korzystania z lokalu
obowi4zek wnoszenia zaliczek na poczet oplat niezaleLnych od wla6ciciela powstaje od
mornentu powstania obowi4zku wnoszenia odszkodowania z tytulu brezumownego
zajrnowania lokalu.

6. WyslokoSc miesigcznych oplat za dostawy wody i odprowadzenie Sciek6w mo2e ulec zmianie
w trakcie okresu rozliczeniowego z powodu zmiany cen oplat u Dostawcy,

7. U2ytkownik lokalu, szczegolnie w budynkach, w kt6rych lokale n:ie posiadajq
indgwidualnego opomiarowania w liczniki, ma obowi4zek na bie?qco informowania
zarz4dce o zmianie ilo6ci osob fakgcznie zamieszkuj4cych b4d2 ptzebywaj4c;gch w lokalu.
Brak zgloszenia o zmniejszeniu iloSci osob korzystaj4cych z ww. uslug po dokonanym
rozliczeni.u nie daje podstawy do dokonania korekty naliczef. wstecz. Nie zgloszenie
zvrigkszonej ilo6ci os6b przebywaj4cyr:h w lokalu, powoduje wsteczne obciqZen.ie zaJiczkami
za zzwbywane media od dnia powziqcia wiedzy przez zarz4dca, odnoSnie rwigl<szenia iloSci
osob w lokalu.

8. W przypadku wyst4pienia nadplaty powstalej w wyniku rozliczenia koszt6w ntirycia zimnej
wocly i odprowadzenia Sciek6w, nast4pi jej przeksiggowanie na kolejny okres rozliczeniowy
lub na inne zobowi4zania czynszowe wobec Gminy Bartos4rce, jeheli takie wystqpuja, W
pr4lpadku niedoplaty u2ytkownik zobowiqzany jest do uregulowanier nale2noSci
jednorazowa wplata w terminie 14 drri od otrzymaniu rozliczenia.

9. Kostzt dostawy wody i odprowadzenia Sciek6w bytowych w lokalach opomiarowanych,
w przypadku nie dokonania odczytu z winy u2ytkownika, oblicza sig szacunkowo,
prlfimujac Srednie zuiryciejak w poprzednim okresie rozliczeniowym.

10. W przypadku stwierdzenia poboru wody z pominieciem wodomierza, stwierdzeniu jego
uszkodzenia ora-z nieudostgpnienia lokalu do dokonania odczytu kontrolnego
w \F,ryzruaczonym terminie, ntirycie wody rozlicza sie ryczalteryr w wysok,oSci r62nicy,
pontigdzy wskazaniami wodomierza glownego, a sum4 wskazarl wodomier4y w lokalach
i wielkoSci ryczalt6w (tzr,v. ubytkami), wedlug aktualnie obowiazujacych cen od momentu
ostzrtniego kontrolnego odczytu.

3. Zas,

1. Wszystkie roboty zuriry,ane z monla2em wodomierzy powinny byi wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi montav2u przez osoby posiadaj4ce odpowiednie kwalifikacje
i uprrawnienia okre6lone w ustawie Prawo Budowlane.

2. Montowane wodomierze musz4 byi dopuszczone do stosowania w trudownictwie
mieszkaniolvym i posiadac aktualne atesty i 6wiadectwa wymagane przepisarni prawa.

3. Zamontowany wodomierz musi obejmowai wszrystkie punkty poboru wody i zostai
zap lombow arry pr zez Zar zqdca gminne go zasobu nieru cho mo Sci.

4. Jeleliwodomierz zostanie uszkodzony z winy u2ytkownika to koszty jego naprawy lub
wyrniany ponosi ui4ztkownik lokalu.

5. Koszty rwi4zane zlegalizacja lub wymian4 wodomierza lokalowego ponosi u:2ytkownik.
6. UZytkownik mieszkania zobowiryany jest do natychmiastowego poinformowania

zarit4dcy o wszystkich nieprawidlowoSciach w pracy zamontowanego woclomierza lub
uszkodzenia plomb.



7. Zgloszenie stwierdzonych nieprawidlowoSci nie zwalnia od obowi4zku wnoszenia oplat
dotychczasowym poziomie.

4. Postanowlenie koricowe.

1. W przypadku nieterminowego wnoszenia oplat naliczane bgd4 odsetki ustawowe.
2, Wszelkie reklamacje dolycz4ce rozliczenia kosztow nalezy zglaszal, do Zarzesdcy

terrminie 14 dni od daty dorgczenia rozliczenia. Po tym terminie rozliczenie uwa2a sie za
przyjgte bez zastrzeZen.

LOKUM Sp. zo.o.
11-2OO BARTOSZYGE

ul. Jagiellohczyka 9
tel./ fax (0 8s) 762 52 36, 762 52 37

NIP 743-17-33-165 (3)

AOUPREZES


