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Załącznik Nr 1 do uchwały 

Rady Nadzorczej Nr 23/2010  

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

 

 

R E G U L A M  I N 

ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ WODY I  ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„PRZEŁOM” W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 

I. PODSTAWA PRAWNA. 

 

1.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.- o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst 

jednolity Dz.U.2003 r. nr119 poz.1116 z późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. 2003r 

nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali - (tekst jednolity Dz.U. 2000 r 

nr 80 poz.903 z późniejszymi zmianami) 

4. Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz.U. 2000 r. nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r. nr 31 poz. 266z 

późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

odprowadzania ścieków (Dz.U.2001 r. nr 72 poz. 747 z późniejszymi 

zmianami) 

7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r Prawo o miarach. (Dz. U. 2004 r. nr .243 poz. 

2441 oraz Rozporządzenia Min. Gosp. , Pracy i Polityki Społ. z 2 kwietnia 2004 

r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 

2004 r. nr 77 poz. 730) 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami) 

9. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” w Mińsku Mazowieckim. 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rozliczania kosztów zimnej wody i 

odprowadzenia ścieków na poszczególne lokale w nieruchomościach będących 
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w zarządzie Spółdzielni na podstawie art. 27 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:  

a/ “Użytkowniku " należy przez to rozumieć : członka Spółdzielni, właściciela 

lokalu, osobę posiadającą własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu nie 

będące członkami, najemcę lokalu oraz osoby nie posiadające tytułu prawnego 

do lokalu. 

b/ „Wodomierzu indywidualnym" należy przez to rozumieć wodomierz 

zimnej wody zainstalowany na instalacji wodnej dostarczającej wodę do lokalu 

danego Użytkownika. 

c/  „Wodomierzu głównym”  należy przez to rozumieć wodomierz zimnej 

wody zainstalowany na instalacji wodnej dostarczającej wodę do danego 

budynku , którego wskazania są podstawą do rozliczeń pomiędzy Spółdzielnią a 

Dostawcą wody. 

d/  „Zdalnym odczycie” należy przez to rozumieć odczyt  za pomocą   urządzeń 

nie wymagających wejścia do lokalu Użytkownika  

e/  „Dostawcy wody” należy przez to rozumieć podmioty dostarczające  wodę 

do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. 

3. Każdy Użytkownik będący odbiorcą zimnej wody i odprowadzający ścieki z 

wewnętrznej domowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej jest 

użytkownikiem systemu, który obsługuje jednocześnie wielu odbiorców. 

4. Część wspólną instalacji stanowią: 

a/ pion wodociągowy zbiorczy, rozprowadzenie instalacji do zaworu 

odcinającego w lokalu (wraz z zaworem), 

b/ pion kanalizacyjny zbiorczy z trójnikiem przyłączeniowym do instalacji w 

lokalu. 

5. Każdy Użytkownik odpowiada za: 

a/ instalację wodociągową w lokalu od zaworu odcinającego w lokalu do 

punktów poboru, 

b/ instalację kanalizacyjną w lokalu od trójnika przyłączeniowego na pionie 

zbiorczym łącznie z przyborami. 

6. Koszty zainstalowania wodomierza w lokalu ponosi Użytkownik lokalu. 

Koszty zainstalowania wodomierzy ujęć zimnej wody w częściach wspólnych w 

budynku obciążają odpowiednio koszty eksploatacji budynku. Koszty 

zainstalowania wodomierzy w lokalach będących własnością Spółdzielni  

obciążają odpowiednio koszty  Spółdzielni. Ujęcia zimnej wody w częściach 

wspólnych budynku, lokalach będących własnością Spółdzielni oraz wszystkich 

lokalach użytkowych  winny być wyposażone w wodomierze. 

7. Koszty danego budynku z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzenia 

ścieków składają się z: 

a/ kosztów za wodę i odprowadzenie ścieków według wskazań wodomierzy 

głównych Dostawcy wody, 

b/ opłaty abonamentowej za wodomierz główny Dostawcy, 
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c/  inne elementy kalkulacyjne Dostawcy w przypadku ich wprowadzenia. 

8. Do rozliczania kosztów wody zimnej i odprowadzania ścieków stosowane są 

stawki i taryfy Dostawcy wody. 

9. Koszt przywrócenia działania odczytu zdalnego wodomierza  i koszt 

wymiany nadajnika  który uległ zniszczeniu wskutek niewłaściwego  

użytkowania pokrywa Użytkownik lokalu. 

 

III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY 

      I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

1.Określenie ilości zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla poszczególnych 

budynków odbywa się w zależności od rozwiązań  technicznych: 

a/ dla budynku - jako suma zużycia wody według wskazań zamontowanych 

wodomierzy Dostawcy w danym budynku. 

b/ dla grupy budynków – w przypadku gdy budynki te są obsługiwane przez 

jeden wodomierz Dostawcy według wskazań tego wodomierza. 

2.  Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w 

poszczególnych budynkach odbywa się według następujących zasad: 

2.1 W budynkach, w których wszystkie lokale i ujęcia wody w częściach 

wspólnych budynku wyposażone są w wodomierze (lokale opomiarowane) 

podstawę do rozliczeń zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków stanowią 

wskazania wodomierzy indywidualnych. Różnicę pomiędzy zużyciem wody 

wykazanym przez wodomierz główny a zużyciem wody, wynikającym z sumy 

wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach, rozdziela się proporcjonalnie 

do zużycia wykazanego przez wodomierze  indywidualne. 

2.2 W budynkach, w których tylko część lokali jest opomiarowanych, zużycie 

zimnej wody i ilość odprowadzanych ścieków ustala się następująco:         

a/ w lokalach opomiarowanych – ilość wody - według wskazań wodomierzy   

indywidualnych , 

b/ w lokalach nieopomiarowanych – przy zastosowaniu miesięcznych norm 

zużycia wody: 

- 7m³ na osobę w budynku z instalacją tylko wody zimnej  

- 10 m³ na osobę w budynku z instalacją zimnej i ciepłej wody 

Różnicę pomiędzy zużyciem wody wykazanym przez wodomierz główny a 

zużyciem wody wynikającym z sumy wskazań wodomierzy indywidualnych w 

lokalach i ilością wody jaką obciążono lokale nie opomiarowane rozdziela się 

proporcjonalnie do ilości wody jaką obciążono poszczególne lokale.  

2.3 W zakresie rozliczania różnic pomiędzy zużyciem wskazanym przez 

wodomierz główny  a sumarycznym zużyciem wody wodomierzy lokalowych, 

wodomierze w lokalach traktowane są jako podzielniki kosztów tych różnic. 

2.4  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy wodomierzy  z 

przyczyn niezawinionych przez Użytkownika , należność za pobraną wodę w 
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okresie od ostatniego odczytu  obliczana będzie według średniego zużycia wody 

z dwóch okresów rozliczeniowych  poprzedzających okres awarii   wodomierzy. 

2.5  W przypadku kwestionowania przez Użytkownika lokalu prawidłowości 

pracy wodomierza , Spółdzielnia zleci na jego pisemny wniosek dokonanie 

technicznej ekspertyzy urządzenia. W przypadku potwierdzenia prawidłowości 

działania wodomierza, koszt ekspertyzy technicznej poniesie Użytkownik 

lokalu. Potwierdzenie w wyniku ekspertyzy nieprawidłowej pracy wodomierza, 

spowoduje dokonanie przez Spółdzielnię korekty obciążenia za wodę. Korekta 

będzie dotyczyć obciążenia za okres  ostatniego odczytu. Należność za zużycie 

wody będzie obliczona według średniego zużycia wody z poprzednich dwóch 

okresów rozliczeniowych . W tym przypadku koszt ekspertyzy ponosi 

Spółdzielnia. 

2.6  Użytkownik lokalu, który naruszy system pomiaru wody, oprócz sankcji 

przewidzianych w niniejszym regulaminie, ma obowiązek pokrycia kosztów 

związanych z doprowadzeniem instalacji do stanu zgodnego z dokumentacją 

techniczną, wymianą uszkodzonych liczników, legalizacją oraz 

oplombowaniem. 

2.7  W przypadku uszkodzenia wodomierza z winy Użytkownika,    braku lub 

uszkodzenia plomby legalizacyjnej lub montażowej , stosowania urządzeń 

zakłócających pracę wodomierza, niemożności dokonania odczytu wodomierza, 

nie udostępnienia lokalu mimo dwukrotnego   powiadomienia o terminie 

odczytu -   wielkość zużycia wody i  odprowadzenia ścieków zostanie obliczona 

jako ryczałt stosowany do lokali   nieopomiarowanych. 

Takie rozliczenie kosztów dostawy wody stanowi ostateczne obciążenie lokalu. 

Rozliczenie według wskazań wodomierzy lokalowych dokonuje się dopiero za 

okres następny po umożliwieniu przez Użytkownika dokonania odczytu lub 

wymiany wodomierzy.  

2.8. W przypadku braku legalizacji wodomierza dopuszcza się rozliczenia 

kosztów zużycia wody na podstawie jego wskazań w sytuacji, gdy w wyniku 

sprawdzenia potwierdzi się prawidłowość działania wodomierza.  

3. Koszty zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków oblicza się jako 

iloczyn wyliczonej jak w punkcie 2. ilości wody i ceny dostawcy za 1m³ wody i 

odprowadzenia ścieków. 

4. Opłata abonamentowa obciąża wszystkich odbiorców wody i 

odprowadzających ścieki a ustalana jest na podstawie faktur Dostawcy. 

Rozliczenie na poszczególne lokale odbywa się proporcjonalnie do ilości lokali 

w danym budynku. Opłata abonamentowa stanowi składową część opłaty 

eksploatacyjnej. 

 

 

IV. ZASADY DOKONYWANIA ODCZYTÓW WODOMIERZY 

      INDYWIDUALNYCH                                                   
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1. Odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych dokonują osoby upoważnione  

przez Zarząd Spółdzielni. Osoby te sprawdzają prawidłowość montażu 

wodomierza, stan plomb, numer i wskazania wodomierza. 

2. Odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych dokonywane będą w 

terminach półrocznych  - na koniec miesiąca kwietnia i października każdego 

roku. 

3. O terminie odczytów w okresach rozliczeniowych użytkownicy lokali zostaną 

powiadomieni poprzez  wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych w 

budynkach na 3 dni  przed terminem odczytów. 

4. Użytkownicy zobowiązani są udostępnić wodomierze indywidualne do 

odczytu i powinny one być łatwo dostępne,  niezabudowane i nie zastawione 

wyposażeniem lub meblami . 

5. Spółdzielnia może dokonywać odczytów kontrolnych wodomierzy w różnych  

terminach /niezależnych od okresów rozliczeniowych/ bez wcześniejszego 

uprzedzania Użytkowników lokali. 

6. Odczyty wodomierzy indywidualnych dokonywane są w m3 przy 

zastosowaniu zaokrągleń: do 0,49 m³ – w dół, od 0,5m³ – w górę.   

7. W przypadku zastosowania ryczałtowego rozliczania wody z powodów 

określonych w rozdziale III pkt 2.7 , rozliczenie na podstawie wskazań 

wodomierza indywidualnego może nastąpić po ponownym ustaleniu stanu 

początkowego na następny okres rozliczeniowy. 

 

V. ZASADY USTALANIA ZALICZEK I ICH ROZLICZANIA NA  

    POKRYCIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA  

    ŚCIEKÓW.                                                      

 

1. Użytkownicy w ciągu okresu rozliczeniowego wnoszą opłaty  zaliczkowe na   

poczet zużytej wody i odprowadzenia ścieków. 

2. Wysokość zaliczek ustala się na podstawie średniego zużycia z poprzedniego  

okresu rozliczeniowego w danym lokalu. 

3. Użytkownicy mają obowiązek wystąpić o zmianę wysokości zaliczki w 

przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu 

nieopomiarowanym. Zmiana obowiązywać będzie od następnego miesiąca 

kalendarzowego od daty zgłoszenia. 

4. Rozliczenie dokonywanych przez Użytkowników zaliczek za zimną wodę i 

odprowadzane ścieki następuje za dany okres w następujący sposób: 

a) w przypadku gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym jest 

wyższa od kosztów za wodę i ścieki w tym okresie, nadpłata ta jest zaliczana w 

pierwszej kolejności na pokrycie zaległości opłat eksploatacyjnych i odsetek od 

tych zadłużeń oraz innych należności. Pozostała część nadpłaty zaliczana jest na 

poczet bieżących opłat eksploatacyjnych. Na pisemny wniosek Użytkownika 

wniesiony do trzydziestu dni od daty otrzymania rozliczenia, nadpłata, której 

kwota po potrąceniu należności o których mowa powyżej zostanie zwrócona na  
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wskazane konto przez Użytkownika, 

b) w przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym nie 

pokrywa kosztów poniesionych za wodę i ścieki w tym okresie, Użytkownik 

zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę przy najbliższej opłacie 

eksploatacyjnej lecz nie później niż w terminie trzydziestu dni od daty 

doręczenia rozliczenia. Nie uregulowanie niedopłaty w terminie powoduje 

naliczenie odsetek ustawowych, 

c/ dokonywanie przez Użytkowników wpłat zaliczkowych w niższej wysokości 

niż zostało to ustalone przez Zarząd, samowolne dokonywanie potrąceń przed 

otrzymaniem rozliczenia indywidualnego lokalu z tytułu rozliczenia wody i 

odprowadzenia ścieków lub w innej wysokości niż wykazano w rozliczeniu jest 

niedopuszczalne i traktowane będzie jako zaległości w opłatach, 

d) Użytkownik może wnieść do Spółdzielni reklamację w sprawie rozliczenia 

zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków, w nieprzekraczalnym terminie 

do czternastu dni od dnia jego otrzymania. Reklamacja złożona w terminie 

winna być rozpatrzona w ciągu  trzydziestu dni, 

e/ po zamknięciu okresu rozliczeniowego należności z tytułu uznanych 

reklamacji będą zaliczone na poczet następnego okresu rozliczeniowego. 

5. W przypadku zmiany ceny wody przez Dostawcę w trakcie okresu 

rozliczeniowego Spółdzielnia dokona dodatkowych odczytów wodomierzy 

indywidualnych , których wskazania będą uwzględniane przy rozliczeniu 

kosztów dostaw wody i odprowadzenia ścieków na koniec okresu 

rozliczeniowego . Nie udostępnienie lokalu w celu dokonania odczytu 

dodatkowego spowoduje zastosowanie do rozliczenia tych kosztów średniej 

ceny  wody i ścieków  stosowanej w danym okresie rozliczeniowym. 

6. W przypadku zmiany Użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego 

saldo opłat powstałe w wyniku rozliczenia kosztów dostawy wody i 

odprowadzenia ścieków obciąża Użytkownika , któremu przysługuje prawo do 

lokalu na dzień dokonania rozliczenia.  

Możliwe jest dokonanie odczytu pośredniego i rozliczenie  na jego podstawie  

kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków poniesionych przez 

dotychczasowego i aktualnego Użytkownika lokalu pod warunkiem zgłoszenia 

na piśmie do Spółdzielni przez obydwie strony woli dokonania przedmiotowego 

odczytu i rozliczenia. W takim przypadku Użytkownik zdający lokal ma 

obowiązek wskazać Spółdzielni adres do korespondencji, na który zostanie 

przesłane rozliczenie, jak również jest zobowiązany do uregulowania 

ewentualnych należności. 

7. Przed przystąpieniem do montażu wodomierzy indywidualnych Użytkownik 

zobowiązany jest uzyskać zgodę Spółdzielni określającą warunki montażu. 

8. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić fakt zamontowania wodomierzy 

indywidualnych w administracji Spółdzielni celem odbioru technicznego i 

zaplombowania wodomierza. 
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9. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić po odbiorze wodomierza , że jego lokal 

jest opomiarowany w celu zmiany sposobu rozliczenia za zużycie zimnej wody i 

odprowadzenie ścieków. Zmiana rozliczenia w tym przypadku nastąpi od  

nowego miesiąca kalendarzowego, o ile zgłoszenie nastąpi na 14 dni wcześniej. 

 

VI. ODCIĘCIE DOPŁYWU WODY 

 

1.W przypadku nie wnoszenia opłat eksploatacyjnych Spółdzielnia może 

dokonać odcięcia: 

a) dostawy wody zimnej i ciepłej za okres zadłużenia powyżej 6-ciu miesięcy 

Użytkownikom lokali mieszkalnych. 

b) dostawy wody zimnej i ciepłej za okres zadłużenia powyżej 3-ch miesięcy 

Użytkownikom lokali użytkowych. 

2. Odcięcie wody w przypadkach określonych w pkt 1 może nastąpić po 

wcześniejszym   powiadomieniu Użytkownika z 30 dniowym wyprzedzeniem o 

zamierzonym odcięciu wody. 

3. Decyzja o odcięciu wody może nastąpić po uprzednim dwukrotnym 

bezskutecznym wezwaniu do uiszczenia opłat eksploatacji. 

 

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 

l. Zabronione jest wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków: 

a) stanowiących zagrożenie dla: 

- zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, 

- wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych, 

- jakości wód będących odbiornikiem ścieków; 

b) zawierających odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie 

przepustowości lub zatkania przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności 

żwiru, piasku, szkła, wytłoczyn, drożdży, ścinków skór, tekstyliów, włókien, 

nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; 

c) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności 

sztucznych żywic, lakierów mas bitumicznych,  mieszanin cementowych, 

substancji palnych i wybuchowych /benzyny, nafty, oleju opałowego/; 

d) tłuszczy i innych nie rozpuszczalnych w wodzie odpadów z gospodarstwa 

domowego; 

e) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad 

itp. 

2. Użytkownicy lokali zobowiązani są do: 

a) utrzymania we właściwym stanie technicznym należących do niego urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych, 

b) nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę 

stanu technicznego urządzeń wodociągowych bez uzyskania zgody Spółdzielni. 

W razie wykonania takich czynności Użytkownicy będą obciążeni 
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przywróceniem instalacji do stanu pierwotnego / w tym kosztami serwisowymi 

firmy odczytującej/rozliczającej w przypadku uszkodzenia wodomierzy 

odczytywanych zdalnie,  

c) nadzorowania i utrzymania we właściwym stanie technicznym 

pomieszczenia, miejsca w którym jest zainstalowany wodomierz indywidualny 

oraz zabezpieczenia wodomierza indywidualnego przed uszkodzeniem. 

d) kontrolowania sprawnego funkcjonowania wodomierza indywidualnego 

zainstalowanego w danym lokalu, 

e) natychmiastowego powiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu zerwania 

plomby z wodomierza indywidualnego, jego osłon a także o uszkodzeniu 

wodomierza indywidualnego  a w szczególności braku wskazań zużycia wody, 

f) udostępnienia lokalu osobom upoważnionym przez Zarząd Spółdzielni w celu 

dokonania odczytu wodomierzy bądź kontroli stanu instalacji i urządzeń, 

g) zgłoszenia do Spółdzielni konieczności legalizacji wodomierzy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i zapewnienia dostępu do lokalu celem 

dokonania jego legalizacji bądź wymiany.  

 

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                               

 

1.Wodomierze stanowią własność Użytkowników, którzy posiadają   prawo do 

lokali, za wyjątkiem lokali użytkowanych  na podstawie  umowy najmu.  

Użytkownik jest  odpowiedzialny za ich sprawne funkcjonowanie . 

2.Wodomierze główne dla wody zimnej są własnością Dostawcy; podlegają 

legalizacji i wymianie przez Dostawcę wody. 

3.Za legalizację i sprawność wodomierzy zużycia wody w lokalach odpowiada 

Użytkownik. 

4.Spółdzielnia w ramach zarządu powierzonego na podstawie art.27 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych  podejmie odpowiednie działania organizacyjne, 

aby proces legalizacji zamontowanych wodomierzy był dokonywany sprawnie, 

przez uprawnione podmioty i w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla 

Użytkowników.   

Legalizacja wodomierzy następować będzie wg harmonogramu podanego do 

wiadomości mieszkańców. 

5.W przypadku konieczności  dokonania  legalizacji wodomierza poza 

ustalonym harmonogramem  lub w przypadku  nie udostępnienia  lokalu w celu 

przeprowadzenia wymiany wodomierza w ramach  ustalonego harmonogramu  

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za legalizację i pokrywa koszty 

ewentualnego sprawdzenia prawidłowości jego działania.  

6.Zasady określone w pkt 1-6 zastosowanie mają także do legalizacji 

wodomierzy zużycia wody ciepłej. 

7.W budynkach, w których odbiorcą ścieków jest Dostawca wody stawka za  
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1 m³ zużycia zimnej wody i odprowadzenie ścieków jest stawką scaloną 

obejmującą wodę zimną i ścieki. 

7. Wniesienie reklamacji odnośnie zużycia lub rozliczenia zużycia wody nie 

zwalnia Użytkownika z uiszczenia naliczonej opłaty. 

8. Odmowa  udostępnienia lokalu celem dokonania odczytu  kontrolnego albo 

stwierdzenie wykonania obejścia wodomierza lub innych czynności mogących 

mieć wpływ na zakłócenie wskazań wodomierza może spowodować 

skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                             Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Małgorzata Malesa-Gdula                                        Grzegorz Wyszogrodzki 


