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                                                                               Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2018 z dnia 09.03.2018 r. 

R E G U L A M I N 
ROZLICZANIA MEDIÓW 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA GOŁĄBKI I 
przy ul. Orłów Piastowskich 84

02-496 Warszawa

§ 1

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529).
2. Ustawa z 10 kwietnia 1997r.  Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 9, 138 i 317).
3. Ustawa z 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r. poz. 376).
4. Ustawa z 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123. poz.858), 
5. Ustawa  z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289,

2056, 2361 i 2422),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002r.  w sprawie określenia przeciętnych norm

zużycia wody (Dz.U. z 31.01.2012r.).
§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin  ma  na  celu  określenie  jednolitych  zasad  rozliczania  kosztów  mediów  tj.  świadczeń
dostarczanych do lokali na potrzeby indywidualnych właścicieli:  
1) zimnej wody i odprowadzania ścieków;
2) ciepłej wody;  
3) centralnego ogrzewania; 
4) wywozu nieczystości stałych;
dla wszystkich lokali wyposażonych w instalacje: zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania. 

2. W opłacie za zimną wodę zawarta jest opłata za odprowadzanie ścieków, co oznacza, że cena wody i
ścieków (za 1m3)   jest łączna i tak też jest rozliczana. 

3. Zimna woda dostarczana jest do budynków Osiedla a ścieki odprowadzane są z budynków Osiedla przez
dostawcę/odbiorcę zewnętrznego, z którym Wspólnota podpisała umowę na ich dostawę/odbiór.

4. Energia  cieplna  niezbędna  do  podgrzania  zimnej  wody  i  ogrzania  lokali  wytwarzana  jest   z  gazu
ziemnego w kotłowni osiedlowej. 

5. Gaz dostarczany jest do kotłowni przez dostawcę zewnętrznego, z którym Wspólnota podpisała umowę
na jego dostawę.

6. Wywozu  nieczystości  stałych  dokonuje  się  zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w
gminach i przepisami wykonawczymi.

7. Gminy określają  sposób i  zakres  odbierania/zagospodarowania  odpadów komunalnych  od właścicieli
nieruchomości, w zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie tymi
odpadami.  

§ 3

ZALICZKI NA ZIMNĄ I CIEPŁĄ WODĘ ORAZ CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Właściciele  lokali  mieszkalnych  za  media  dostarczone  do  ich  lokalu,   (dostawę  zimnej  wody
i odprowadzenie ścieków, podgrzanie wody użytkowej, centralne ogrzewanie oraz wywóz nieczystości
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stałych) wnoszą miesięczne zaliczki przez okres 12-tu miesięcy w roku, tj.:
1)  Opłatę  zaliczkową za zimną  wodę  i  odprowadzenie  ścieków w wysokości,  którą  stanowi  iloczyn

2m3/osobę i ceny jednostkowej dostawy zimnej wody,
2)  Opłatę zaliczkową za ciepłą wodę w wysokości,  którą stanowi iloczyn 2m3/osobę i sumy kosztów

podgrzania i kosztów zużytej do podgrzania zimnej wody,
3)   W  przypadku  innego  zużycia  zimnej  lub  ciepłej  wody  niż  naliczone  dla  poprzedniego  okresu

rozliczeniowego, Zarząd Wspólnoty podejmie następujące decyzje:
a) dla niższego zużycia - na pisemny wniosek właściciela lokalu, zmniejszy limit naliczanej wody na

następny okres rozliczeniowy, do poziomu zużycia w poprzednim okresie;
b) dla wyższego zużycia – zwiększy limit naliczanej na następny okres rozliczeniowy, do poziomu

zużycia w poprzednim okresie.  
4)    Opłatę  zaliczkową za dostarczenie  energii  cieplnej  na centralne  ogrzewanie  w wysokości ,  którą

stanowi  iloczyn  stawki  miesięcznych  kosztów  gazu  (poniesionych  w  poprzednim  okresie
rozliczeniowym na  ogrzanie  1m2  powierzchni  użytkowej)  i  powierzchni  użytkowej  lokalu  –  w
zł./m2. Stawkę na centralne ogrzewanie określa się w uchwale Planu Gospodarczego na kolejny rok,
z uwzględnieniem zmiany ceny gazu. 

2. Wzrosty cen w opłatach zaliczkowych na media – wyższe niż prognozowane w Planie Gospodarczym,
Zarząd Wspólnoty uwzględni poprzez korekty zaliczek. 

§ 4

ODCZYTY ZUŻYCIA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

1. Odczyty zużycia wody służą do rozliczenia kosztów Wspólnoty za dostarczoną wodę oraz określenia  
    prognoz zużycia wody i ustalania zaliczek na kolejny okres rozliczeniowy
2. Odczytów stanów wszystkich wodomierzy zainstalowanych na terenie Osiedla dokonuje Administrator – 
    na ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego.
3. Odczytów stanów wodomierzy radiowych  dokonuje się bez udziału właściciela/najemcy lokalu.
4. W przypadku braku możliwości odczytów stanów wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach  
    wynikającego z winy lokatora tj. ich uszkodzenia, wadliwego działania, braku ważnej legalizacji, 
    zerwania plomb, stwierdzenia poboru wody z pominięciem wodomierzy, dla określenia zużycia wody  
    stosuje się następujące zasady:

1) brak  możliwości  odczytu  potwierdzają  protokólarnie  Administrator,  konserwator  oraz  właściciel
lokalu;

2) nie podpisanie/odebranie protokołu przez właściciela lokalu traktuje się na tych samych zasadach
jak odbiór pisma urzędowego;

3) właściciel lokalu ma obowiązek usunięcia przeszkód odczytu wody w okresie do dwóch tygodni –
w tym okresie naliczane będzie zużycie wody w ilości po 2,7 m3 /osobę za wodę zimną i ciepłą;

4) nie usunięcie przeszkód odczytu wody w określonym okresie skutkuje dodatkowo karą  w wysokości
100,00 PLN (płatną na konto Funduszu Bieżącego Wspólnoty) i przedłużeniem terminu na następne
dwa tygodnie;  

5) w kolejnych okresach obowiązywać będą takie same zasady;
6) sprawność  wodomierza  potwierdzają  protokolarnie  Administrator,  konserwator  oraz  właściciel

lokalu, co wstrzymuje zmienione naliczenia zużycia wody oraz kary pieniężne.   
5. Administrator  prowadzi ewidencję i ocenę odczytów wszystkich wodomierzy oraz przedstawia opinie

i uwagi Zarządowi.  
6.  Wyniki odczytów zużycia zimnej i ciepłej wody w lokalach, stanowić  będą dla Zarządu podstawę do

zmiany normy naliczania wody na następny okres rozliczeniowy.

§ 5

ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

1. Rozliczanie kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków dokonuje się w oparciu  o faktury
wystawiane przez dostawcę/odbiorcę, z którym Wspólnota zawarła umowę. 

2. Pomiar zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków odbywa się na podstawie wskazań wodomierza 
głównego danego budynku. 

3. Zużycie  zimnej  wody przez Wspólnotę  stanowi  suma zużycia  wody przeznaczonej  na cele  ogólno –
gospodarcze i wody zużytej przez użytkowników lokali mieszkalnych.
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4. Podstawą rozliczenia  zużycia wody     przeznaczonej na cele ogólno–gospodarcze (wody technicznej) jest
suma zużycia wody ustalona wg odczytów stanów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w części
nieruchomości wspólnej. 

5. Podstawą rozliczenia zużycia wody w lokalach, w których zainstalowano wodomierze posiadające ważną
legalizację, jest suma zużycia wody ustalona wg odczytów stanów wszystkich wodomierzy zimnej wody
zainstalowanych w danym lokalu. 

6. Okresem rozliczeniowym jest okres 3 (trzech) miesięcy liczony od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca,
kolejno od 01 kwietnia do 30 czerwca, od 01 lipca do 30 września i od 01 października do 31 grudnia
danego roku rozliczeniowego.

7. Dla  każdego lokalu  wyposażonego  w wodomierze  posiadające  ważną  legalizację  w rocznym Planie
Gospodarczym określa się miesięczną normę zużycia zimnej wody (w lokalu niezamieszkałym 1 osoba) ,
na podstawie której ustala się stałą zaliczkę opłat do rozliczenia. 

8. W przypadku opomiarowania wszystkich lokali w budynku poprzez montaż wodomierzy posiadających
ważną legalizację, po odliczeniu wody na cele ogólno-gospodarcze (technicznej) i wystąpieniu różnicy
we  wskazaniach  wodomierzy  indywidualnych  w  powiązaniu  z  wodomierzem  głównym  budynku,
przyjmowane są następujące zasady rozliczeń wody: 

             a) w zaliczce eksploatacyjnej –  do 10 % różnicy,
             b) jeżeli powyżej 10 % różnicy, to 10 % zostanie pokryte z zaliczki eksploatacyjnej, a nadwyżka 
             powyżej 10 % zostanie rozliczona proporcjonalnie do zużycia zimnej wody w lokalu.

9.  W przypadku opomiarowania części lokali poprzez montaż wodomierzy posiadających ważną legalizację
lub  występowania  lokali  nieopomiarowanych  po  odliczeniu  wody  na  cele  ogólno  –  gospodarcze  i
wystąpieniu  różnicy  we  wskazaniach  wodomierzy  indywidualnych  w  powiązaniu   z  wodomierzem
głównym  budynku,  cała  występująca  różnica  zostanie  rozliczona  proporcjonalnie  na  lokale
nieopomiarowane  lub/i  lokale,  w  których  zamontowane  są  wodomierze  nie  posiadające  ważnej
legalizacji.

     10.  W przypadkach braku możliwości odczytu wody w lokalach, do rozliczenia zimnej wody stosuje się 
            zasady, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.  

§ 6

ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 
        1.  Koszty podgrzewu wody i centralnego ogrzewania stanowią wyłącznie koszty wynikające z faktur  i są
             ponoszone przez Wspólnotę na rzecz dostawcy gazu, bez kosztów utrzymania instalacji odbiorczych. 
        2.  Koszty dostawy gazu rozliczane są zgodnie z podziałem na koszty stałe (opłata dystrybucyjna stała,  
             opłata abonamentowa) i zmienne (opłata za paliwo gazowe, opłata dystrybucyjna zmienna, koszty  
             przekroczenia mocy) oraz odczytane bezpośrednio z faktur.
        3.  Za powierzchnię ogrzewania lokalu uważa się jego powierzchnię użytkową określoną w akcie
             notarialnym. 
        4.  Za sezon grzewczy przyjmuje się umownie okres siedmiu (7) miesięcy trwający od stycznia do kwietnia
             oraz od października do grudnia danego roku. Pozostały okres pięciu (5) miesięcy tj. od maja do 
             września danego roku określa się jako miesiące poza sezonem grzewczym
        5.  Ustalenie kosztu podgrzewu wody i centralnego ogrzewania dokonuje się w następujący sposób: 

             1) podgrzew wody:
   • W sezonie grzewczym ustala się udział procentowy (%)poniesionych kosztów:
   w granicach od 17% -do 20% kosztu paliwa gazowego, opłaty zmiennej, abonamentu i dystrybucji   
   stałej. 
   • Poza sezonem grzewczym ustala się udział procentowy (%)poniesionych kosztów:
   100% kosztu paliwa gazowego i opłaty zmiennej oraz w granicach od 80% -do 83% abonamentu i  
   dystrybucji stałej. 
   • Ustalony koszt podgrzewu wody dzielimy przez sumę metrów sześciennych (m3) zużycia wody
   z  liczników indywidualnych i uzyskujemy cenę jednostkową 1 m3 podgrzewu wody za dany okres  
   rozliczeniowy.

             2) centralne ogrzewanie:
   • W sezonie grzewczym ustala się udział procentowy (%)poniesionych kosztów:
   w granicach od 80% -do 83% kosztu paliwa gazowego, opłaty zmiennej, abonamentu i dystrybucji  
   stałej. 
    • Poza sezonem grzewczym ustala się udział procentowy (%)poniesionych kosztów:
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    w granicach od 17% -do 20% abonamentu i dystrybucji stałej. 
    • Cenę jednostkową 1 m2 centralnego ogrzewania uzyskujemy przez podział rocznego kosztu  
    centralnego ogrzewania przez sumę metrów kwadratowych (m2) powierzchni lokali i przez 
    dwanaście (12) miesięcy danego roku. 

       6.  Rozliczenie kosztów ciepłej wody dla poszczególnych lokali, w których zainstalowano wodomierze 
             wylicza się mnożąc ilość zużytej ciepłej wody za okres rozliczeniowy według wskazań wodomierza  
             przez koszt jednostkowy ciepłej wody określony w § 6 ust. 5, ppkt 1).   
       7.  Podstawą rozliczenia zużycia ciepłej wody w lokalach, w których zainstalowano wodomierze posiadające
            ważną legalizację, jest suma zużycia wody ustalona wg odczytów stanów wszystkich wodomierzy ciepłej
            wody zainstalowanych  w danym lokalu. 
       8.  Okresem rozliczeniowym jest okres 3 (trzech) miesięcy liczony od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca,  
            kolejno od 01 kwietnia do 30 czerwca, od 01 lipca do 30 września i od 01 października do 31 grudnia  
            danego roku rozliczeniowego.
       9.  Dla każdego lokalu wyposażonego w wodomierze posiadające ważną legalizację ustala się w rocznym  
            Planie Gospodarczym miesięczną normę zużycia ciepłej wody (w lokalu niezamieszkałym 1 osoba), na 
            podstawie której ustala się stałą zaliczkę opłat do rozliczenia. 
     10.  W przypadku wystąpienia braku dostawy ciepłej wody o temperaturze zgodnej z obowiązującymi
            przepisami, koszt podgrzewu ciepłej wody dostarczonej do lokalu zostanie pomniejszony o 30% - w 
            okresie od momentu odczytu wodomierza przez Administratora (po zgłoszeniu awarii przez właściciela  
            lokalu) do momentu jej usunięcia. 
     11.  Koszt podgrzewu ciepłej wody stanowi różnicę pomiędzy kosztem ciepłej wody pomniejszonym o koszt
            zimnej wody. Ustalany jest według stawek określanych w Planie Gospodarczym na dany rok.
     12.  Okres braku ciepłej wody wymaga potwierdzenia protokolarnego przez konserwatora, Administratora i 
            właściciela lokalu oraz akceptacji Zarządu. 
     13.  W przypadkach braku możliwości odczytu ciepłej wody w lokalach, do rozliczenia ciepłej wody stosuje
            się zasady, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.  
     14.  Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania winno być dokonane raz w roku na koniec miesiąca grudnia.
            Okresem rozliczeniowym kosztów centralnego ogrzewania jest rok kalendarzowy.
     15.  Na koszt ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania składają się wszystkie koszty określone na fakturach 
            dostawcy gazu w oparciu  o cennik stosowany przez dostawcę, z uwzględnieniem kosztów podgrzewu  
            zimnej wody, o którym mowa w § 6 ust. 5, ppkt 2). 
     16.  Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne dla wszystkich lokali w budynku niezależnie                
            od ich usytuowania przyjmuje się współczynnik wyrównawczy zużycia ciepła na ogrzewanie, równy „1”.
     17.  Koszt centralnego ogrzewania rozliczany jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali
            z uwzględnieniem obliczenia kosztu jednostkowego C.O. określonego w § 6 ust. 5, ppkt 2)   
            (powierzchnia użytkowa lokalu pomnożona przez koszt ogrzania 1m2 powierzchni lokalu).

§7

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / UŻYTKOWNIKA LOKALU
     

1. Utrzymanie urządzeń pomiarowych w czystości i sprawności technicznej.
2. Zgłaszanie Administratorowi  osiedla  każdego przypadku niesprawności  wodomierza,  uszkodzenia lub

zerwania  plomby bez  względu  na  przyczynę.  Administrator  w obecności  konserwatora  i  właściciela
lokalu dokona wówczas protokolarnego odczytu ostatniego wskazania wodomierza,  a po zamontowaniu
nowego powtórnie oplombuje i zewidencjonuje wodomierz. 

3. Umożliwienie  odczytu  wodomierzy  niesprawnych  na  każde  wezwanie  Zarządu  Wspólnoty  lub
Administratora.      

4. Właściciel lokalu ma obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu do odczytu/sprawdzenia/ wymiany
wodomierzy (obowiązkowej, naprawczej, awaryjnej, plomb itp.) w terminach określonych przez Zarząd
Wspólnoty.

5. W przypadku odmowy udostępnienia lokalu do odczytu/sprawdzenia wymiany wodomierzy,  po 3-cim
terminie, Zarząd Wspólnoty naliczy właścicielowi lokalu karę w wysokości 300,00 PLN (płatną na konto
Funduszu  Bieżącego  Wspólnoty)  oraz  normy  zużycia  zimnej  i  ciepłej  po  2,7  m3/osobę.  Nie
udostępnienie  lokalu  w  następnych  terminach  skutkuje  kolejnymi  jak  wyżej  karami  i  zmienionymi
normami - do dnia odczytu/sprawdzenia wodomierzy.

6. Koszty wymiany źle funkcjonujących wodomierzy ponosi:   
             1)  producent i wykonawca montażu – w przypadku ukrytych wad fabrycznych, usterek itp., 
             2) właściciel lokalu – w przypadku uszkodzenia, nieprawidłowego użytkowania, o którym mowa w § 4.
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       7.    Koszty wykonania koniecznych prac rozbiórkowych/odtworzeniowych umożliwiających dostęp do
              wodomierzy (spowodowanych zabudową, zbyt małymi otworami rewizyjnymi, itp.),  pokrywa właściciel
              lokalu. 
       8.    Właściciel ma obowiązek zgłoszenia zmiany ilości osób przebywających w lokalu do  10-tego dnia
              miesiąca, którego zmiana dotyczy. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, zmiana zostanie  
              uwzględniona od następnego miesiąca.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        1.   Rozliczenie mediów: 
              1) zimnej i ciepłej wody za okresy rozliczeniowe, o których mowa w § 5 ust. 6 i § 6 ust. 8 - nastąpi
              w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, po okresie rozliczeniowym;
              2) centralnego ogrzewania za okres od 01 stycznia do 31 grudnia - nastąpi w terminie do dnia 20 lutego  
              następnego roku, po okresie rozliczeniowy;

 W/w terminy wynikają z późniejszego dostarczania przez dostawców/odbiorców - faktur za wodę i gaz.
2.  Koszty centralnego ogrzewania,  zimnej  i  ciepłej  wody oraz  odprowadzenia  ścieków wyliczane  dla

danego lokalu odejmuje się odpowiednio od zaliczek wpłacanych w okresie rozliczeniowym.
3.  Niedobór  wpłat  zaliczkowych  w  stosunku  do  wyliczonych  kosztów  stanowi  niedopłatę,  którą

użytkownik  lokalu  winien  uregulować  do  10-dnia  następnego  miesiąca  po  otrzymaniu  rozliczenia.
Nadwyżka wpłat zaliczkowych nad kosztami stanowi nadpłatę, która zostaje przekazana do rozliczenia
na poczet następnych opłat za użytkowanie lokalu.

4.  Każdy właściciel lokalu ma obowiązek comiesięcznej wpłaty zaliczki na koszty mediów do 10-tego dnia
danego miesiąca.

5. W przypadku zalegania z opłatami za lokal, nadwyżka wynikająca z rozliczenia zaliczek na świadczenia
zaliczona zostanie w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia.

6. Koszty wodomierzy, ich instalowania oraz terminowej legalizacji ponosi właściciel lokalu.
7. Wszelkie  reklamacje  z  tytułu  rozliczenia  mediów powinny być  wnoszone  na  piśmie  w terminie  14

(czternastu)  dni  od  dnia  otrzymania  rozliczenia.  Reklamacje  wniesione  po  tym  terminie  nie  będą
uwzględniane.

8. Niniejszy  regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  uchwały  z  mocą  obowiązującą  od  dnia
01 stycznia 2018 r.


