
Załącznik do Decyzji Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 84/2012 
 z dn 24 października 2012r.   

 
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 
dla nieruchomości administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW 

 
§ 1 

Definicje pojęć podstawowych stosowanych w regulaminie 
 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; 

2. Dyrektorze Zarządu – należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych; 

3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; 
4. wodomierzach – należy przez to rozumieć urządzenia pomiarowe wielkości zużycia wody; 
5. ryczałcie zużycia – należy przez to rozumieć wielkość wynikającą ze średniego zużycia wody, ustaloną w skali miesiąca 

w przeliczeniu na 1 osobę, na podstawie danych z poprzednich okresów rozliczeniowych; 
6. stawkach opłat pośrednich – należy przez to rozumieć cenę 1 m 

3
 wody lub ścieków, ustaloną dla danego okresu 

rozliczeniowego; 
7. zaliczkach – należy przez to rozumieć zaliczki na poczet dostaw zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków, 

ustalone w przeliczeniu na 1 osobę w skali miesiąca, stanowiące równowartość ryczałtu zużycia i stawki opłat pośrednich 
danego rodzaju mediów; 

8. użytkowniku  – należy przez to rozumieć głównego najemcę lokalu mieszkalnego tj. osoby, o których mowa w art. 78a 
ust. 1 ustawy  z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej /tj. Dz.U. z 2010r., Nr 
206, poz. 1367 z późn. zm./, najemcę lokalu mieszkalnego a także osoby zamieszkujące lub czasowo przebywające w 
lokalu mieszkalnym lub najemcę lokalu użytkowego; 

9. okresie rozliczeniowym – należy przez to rozumieć okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego; 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa sposób rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

nieczystości płynnych, ustalania wielkości i naliczania zaliczek na poczet dostaw zimnej i ciepłej wody wraz z 
odprowadzaniem nieczystości płynnych do lokali mieszkalnych.  

2. Na poczet rozliczeń z tytułu dostaw zimnej wody, ciepłej wody oraz odprowadzania nieczystości płynnych Zarząd pobiera 
od osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych zaliczki. 

3. Zaliczki na poczet kosztów dostaw zimnej wody, ciepłej wody oraz odprowadzania nieczystości płynnych należy wnosić w 
terminie do 15 dnia każdego miesiąca, równocześnie z innymi należnościami wynikającymi z tytułu użytkowania lokalu. 

4. Miesięczna zaliczka z tytułu dostaw zimnej wody do lokalu mieszkalnego stanowi równowartość iloczynu ryczałtu zużycia 
zimnej wody, stawki opłaty pośredniej oraz ilości osób przebywających w lokalu. 

5. Miesięczna zaliczka z tytułu dostaw ciepłej wody do lokalu mieszkalnego stanowi równowartość iloczynu ryczałtu zużycia 
ciepłej wody, stawki opłaty pośredniej oraz ilości osób przebywających w lokalu. 

6. Miesięczna zaliczka z tytułu odprowadzania nieczystości płynnych z lokalu mieszkalnego stanowi równowartość iloczynu 
ryczałtu sumy zużycia zimnej i ciepłej wody, stawki opłaty pośredniej oraz ilości osób przebywających w lokalu. 

7. Zaliczkowe stawki opłat pośrednich z tytułu dostaw zimnej wody, ciepłej wody oraz odprowadzania nieczystości płynnych     
w skali miesięcznej ustala się na podstawie faktycznego zużycia tych mediów oraz aktualnych kosztów ich zakupów, 
uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określony w ustawie 
budżetowej na dany rok kalendarzowy. 

8. Analizy kosztów i korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media dokonuje się w cyklu rocznym po rozliczeniu 
kosztów za poprzedni rok obrachunkowy. Korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media można dokonać 
w przypadku zmiany warunków zakupów tych mediów. 

9. Zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media nie określa się, jeżeli dostawa danego media do lokalu mieszkalnego 
następuje na podstawie umowy zawartej przez dostawcę danego media bezpośrednio z osobą zamieszkującą w tym 
lokalu. 

 
§ 3 

Zasady rozliczania zaliczek opłat pośrednich z tytułu dostaw zimnej wody, ciepłej wody oraz odprowadzenia 
nieczystości płynnych z lokali mieszkalnych 

 
1. Rozliczenia wielkości zużycia dostaw zimnej wody, ciepłej wody oraz odprowadzenia nieczystości płynnych 

w stosunku do poszczególnych lokali mieszkalnych dokonuje się na dzień: 30 czerwca i 31 grudnia danego roku oraz 
każdorazowo przy zmianie cen dostawcy. 

2. Wielkość zużycia wody w budynku ustala się na podstawie odczytu z wodomierza głównego zainstalowanego na 
przyłączu głównym zimnej wody do budynku. 

3. W lokalach mieszkalnych wyposażonych w wodomierze rozliczenie zimnej i ciepłej wody następuje w oparciu o 
wskazania urządzeń pomiarowych. 



4. Odczytu wskazań urządzeń pomiarowych dokonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Zarządu. 
5. Odczytów wskazań urządzeń pomiarowych dokonuje się cyklicznie, zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym, 

w terminach, o których mowa w ust. 1. 
6. Odczytu wskazań wodomierzy dokonuje się również każdorazowo po zmianie ceny wody i zmianie użytkowania lokalu 

mieszkalnego oraz w przypadku sprzedaży lokalu. 
7. O terminie przeprowadzenia odczytów użytkowników lokali powiadamia się z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 
8. Użytkownik lokalu mieszkalnego potwierdza pisemnie wielkość wskazań wodomierzy. W przypadku wodomierzy 

usytuowanych poza lokalem mieszkalnym użytkownik lokalu potwierdza pisemnie wielkość wskazań wodomierzy na 
koniec okresu rozliczeniowego. 

9. W przypadku braku możliwości dokonania odczytów lub braku ważności cechy legalizacyjnej wielkość zużycia wody 
ustala się na podstawie średniego zużycia wody na osobę w budynku. 

10. Wielkość zużycia wody przypadająca na lokale mieszkalne niewyposażone w indywidualne wodomierze ustala się jako 
różnicę ilości wody zużytej w budynku lub zespole budynków, ustalonej na podstawie dokonanych odczytów wskazań 
wodomierza głównego i sumy wody zużytej w lokalach opomiarowanych, pomniejszoną o ilość wody zużytej na cele 
utrzymania części wspólnej budynku. Otrzymaną ilość m 

3
 dzieli się na poszczególne lokale mieszkalne proporcjonalne 

do średniorocznej  liczby osób w nich zamieszkałych. 
11. W lokalach opomiarowanych koszt wody zużytej ustala się jako iloczyn ilości wody zużytej  

w poszczególnych lokalach i ceny  za 1 m
3
 dostarczonej wody. 

12. W lokalach nieopomiarowanych koszt wody zużytej ustala się jako iloczyn średniego zużycia wody na osobę 
wynikającego    z rozliczenia dokonanego zgodnie z ust. 10 i ceny jednostkowej wody pomnożony przez ilość osób 
zamieszkałych w lokalu. 

13. Dla budynków, w których wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze indywidualne, koszt wody i odprowadzonych 
nieczystości płynnych wynikający z różnicy pomiędzy zużyciem wykazanym przez wodomierz główny, a sumą zużycia 
wody 
w poszczególnych lokalach mieszkalnych traktuje się jako koszt utrzymania części wspólnej budynku lub zespole 
budynków. 

14. Ilość odprowadzanych nieczystości płynnych z lokalu równa się sumie zużytej wody zimnej i ciepłej w lokalu określonej 
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku – ilości wody zużytej ustalonej zgodnie z ust. 10. 

15. Koszt odprowadzania nieczystości płynnych z lokali mieszkalnych ustala się jako iloczyn ilości ścieków odprowadzonych      
z poszczególnych lokali zgodnie z ust. 14 i ceny za 1 m

3
 odprowadzonych nieczystości płynnych. 

16. Cenę 1 m
3
 zimnej wody oraz odprowadzonych nieczystości płynnych z lokali położonych w nieruchomościach 

włączonych do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej odbiorcy zewnętrznego stosuje się w wysokości zgodnej z taryfą dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym. 

§ 4 
Terminy rozliczania zaliczek opłat pośrednich z tytułu dostaw zimnej wody, ciepłej wody oraz odprowadzania 

nieczystości płynnych z lokali mieszkalnych, nadpłaty, niedopłaty. 
 

1. Rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, dokonuje się w terminie miesiąca od dnia ustalenia wielkości zużycia dostaw 
zimnej wody, ciepłej wody oraz odprowadzania nieczystości stałych i płynnych w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1. 

2. O rozliczeniu zaliczkowych opłat pośrednich, Dyrektor Zarządu zawiadamia użytkowników lokali mieszkalnych, których 
rozliczenie dotyczy, w terminie 15 dni od dnia dokonania rozliczenia, podając jednocześnie kwotę nadpłaty albo 
niedopłaty opłat pośrednich za ostatni okres rozliczeniowy w podziale na poszczególne media. 

3. W przypadku nadpłaty opłat pośrednich, za ostatni okres rozliczeniowy, użytkownik może zaliczyć ją na poczet 
przyszłych zaliczkowych opłat pośrednich albo zażądać jej zwrotu. W drugim przypadku Dyrektor Zarządu zwraca 
nadpłatę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

4. W przypadku niedopłaty opłat pośrednich, za ostatni okres rozliczeniowy, Dyrektor Zarządu w zawiadomieniu, o którym 
mowa w ust. 1. określa termin i sposób jej uiszczenia. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do: 
1) udostępnienia lokalu w celu dokonania montażu wodomierzy w wyznaczonym przez Zarząd terminie, 
2) udostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu wodomierzy w wyznaczonym przez Zarząd terminie, 
3) informowania Zarządu o każdym przypadku uszkodzenia instalacji wodno – kanalizacyjnej wewnątrz lokalu, oraz 

o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu wodomierzy, pod rygorem konsekwencji wynikających 
z niniejszego regulaminu. 

2. Użytkownicy ponoszą koszty wyliczone na podstawie średniego zużycia wody w budynku w następujących przypadkach: 
1) nie opomiarowania lokalu z winy użytkownika; 
2) nie udostępnienia lokalu do dokonania odczytów w ustalonych terminach; 
3) stwierdzenia uszkodzenia plomby wodomierza lub dokonania innej niepożądanej ingerencji; 
4) dokonania zmian w instalacji bez zgody Dyrektora Zarządu.  

 
§ 6 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie następujące przepisy: 
1. ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2010 roku, Nr 

206, poz. 1367, z późn. zm./; 
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011  roku w sprawie opłat za lokale 

mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA  /Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz. 148, z późn. zm./. 
3. ustawa z dnia 10 kwietnia1997r. Prawo energetyczne /t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm./; 



4. ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t. j. Dz. U. z 
2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm./; 

5. ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
z późn. zm./. 


