
Zal~cznik Nr 1. do Regulaminu rozliczania koszt6w zuzycia wody zimnej 
i odprowadzania sciek6w, podgrzania wody, koszt6w 
energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. 

Zasady wymiany/montaZu i eksploatacji wodomierzy mieszkaniowyeh. 

I. 	 Zasady og6lne. 

I. 	 Zakup, montaz i prawidlowa eksploatacja wodomierzy lezy po stronie obowiqzk6w 
uzytkownika lokalu z mozliwoscitl dotinansowania z funduszu remontowego budynku 
wg zasad okreslonych w pkt. II. 

2. 	 Zarzqd SM "Zatoka" w drodze uchwaly, okresli parametry techniczne 
i eksploatacyjne oraz warunki techniczne montazu wodomierzy, kt6re b\Cdq podstawq 
do rozliczen zuzy6 wody pomi~dzy Sp6ldzielnia, a uzytkownikami lokali 
mieszkalnych i uzytkowych. 

• 3. Montaz wodomierzy nalezy zglosi6 do Sp6ldzielni, kt6rej pracownicy dokonaj~. 
odbioru i plombowania, plombami, kt6re posiadajtl munery ewidencyjne. 
Z 	powyzszych czynnosci nalezy sporzqdzi6 odpowiednie protokoly, z podpisami 
pracownik6w odbierajqcych i uzytkownika lokalu. Wodomierze zostajq 
zarejestrowane w ewidencji Sp6ldzieini. 

4. 	 W czasie eksploatacji wodomierzy, zabrania si\C dokonywania wszelkich czynnosci, 
kt6re spowodujq uszkodzenie wodomierza, naruszenie plomb i kt6rych celem b\Cdzie 
zafalszowanie wskazan prawidlowego zuzycia wody. 

5. 	 Wszelkie awarie wodomierzy, uszkodzenia i nieprawidlowosci wskazan, uzytkownik 
lokalu powinien niezwlocznie zglosi6 do Sp6fdzielni. 

6. 	 Koszty napraw wodomierzy ponosi uzytkownik lokalu. 

II. 	Dofinansowanie dostawy i wymianyl montaiu wodomierzy z funduszu 
remontowego budynku 

• 
I. Dofinansowanie dostawy i \vymiany/montazu wodomierzy moze bye realizowane 

z funduszu remontowego budynku w zakresie ustalonym na podstawie uchwaly 
danego Zebrania Budynku. 

2. 	 Zarzqd Sp6ldzielni, w przypadku podj\Ccia uchwaly przez Zebranie Budynku 
o dofinansowaniu wymiany wodomierzy jest zobowiqzany dokonac: 

I. 	 wyboru Dostawcy i warunk6w dostawy wodomierzy 0 parametrach 
technicznych okreslonych w uchwale Zarzqdu, 0 kt6rych mowa w pkt. l. 2 
w drodze przetargu zgodnie z obowiqzujetcym regulaminem w Sp6ldzielni. 

2. 	 wyboru Wykonawcy "podstawowego zakresu \V)'miany/montazu 
wodomierzy". 

3. 	 W "podstawowy zakres wymiany/montaZu wodomierzy" wchodzi: 
wymianaimontaZ wodomierza bez utrudnionego dost~pu do miejsca 
zamontowania wodomierza. 

4. 	 W "podstawowy zakres wymiany/montaZu wodomierzy" nie wchodzi: 
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montaz i demontaZ dodatkowych elementow zlqczonych, zaworow, 

przewodow wodoci~owych lub innego osprz~tu. 


prace zwiqzane z umoZliwieniem dost~pu do miejsca wymiany/montazu 

wodomierza oraz przywrocenia do stanu istniej'lcego. 


5. 	 Prace niezb~dne do wykonania poza "podstawowy zakresu wyrniany/rnontazu 
"wodomierzy", wymienione w pkt. 4 nalez'l do uzytkownika lokalu. 

6. 	 W przypadku, gdy uchwalona przez Zebranie Budynku kwota dofinansowania 
dostawy i wymiany/montazu wodomierzy b~dzie przekraczala rzeczywisty koszt 
dostawy i podstawowego zakresu wymiany/montaZu wodomierzy" roznica moze bye 
wyplacona dla u:zytkownika lokalu na pokrycie ewentualnych pozosta3ych kosztow, 
o ktorych mowa \v pkt. IIA. 

7. 	 Zu:zycie wody dla lokali, w ktorych w okreslonych terminach nie dokonano montaZu, 
lub wymiany wodornierzy z powodu niedopelnienia obowiqzku przez uzytkownika 
lokalu, 0 ktorym mowa w pkt. II.5 b~dzie rozliczane wg nast~pujqcych zasad: 

• a. Wg ustalonego ryczahu zgodnie z obowi'lzujqcym regulaminem 
pomniejszonym proporcjonalnie do skompensowania calkowitej roznicy 
pornj~dzy surna zuzyc wody wg zamontowanych wodomierzy, ktore b~d'l 

odpowiadaly warunkom okreslonym w Zarzqdzeniu, 0 ktorych mowa w pkt 
1.1, a zUZyciem wg wodomierza g30wnego. 

b. 	 W przypadku, gdy suma zuzyc wody wg wodomierzy i zastosowanych 
ryczaltow zuzyc wody b~dzie mniejsze niz zuzycie wg wodomierza g16wnego, 
rozliczenie wskazan zUZycia wody na poszczegolne lokale b~dzie dokonane 
z zastosowaniem wspolczynnika koryguj'lcego, dla lokali z wodomierzami 
legalizowanymi zgodnie z zapisami pkt. IlL5 "Regulaminu rozliczania 
kosztow zuzycia wody zimnej, odprowadzania sciekow, podgrzania wody 
i kosztow energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania". 

8. 	 Niniejszy Zah\:cznik Nr 1 na wniosek Zarz'ldu zostal uchwalony Uchwalq Nr 6/2007 
z dnia 12.03.20071' i wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

9. 	 Poprzedni Zal'lcznik Nr 1 do Regulaminu traci waznosc. 

10. W wyniku podj~cia Uchwaly Nr 174/2008 z 22 wrzesnia 2008r. w sprawie przyj~cia 
Regularninu rozliczenia kosztow niniejszy Zal=\cznik nie ulegl zmianie. 

11. W wyniku podj~cia Uchwaly Nr 19/2010 z 22 lutego 201 Or. w sprawie przyj~cia 
Regulaminu rozliczenia kosztow niniejszy Zal=\cznik ulegl zmianie w zakresie 
nazwy Spoldzielni i zmiany nazwy ZGCz na Zebranie Bloku. 
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