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KOMUNIKAT 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą 

nr 21/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. uchwaliła Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody 

i odprowadzania ścieków, kosztów ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ustalania 

wysokości opłat zaliczkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”, który zastąpił dotychczasowy akt 

prawny regulujący opisywaną tematykę i który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Celem uchwalenia Regulaminu było w szczególności: 

1. dostosowanie dotychczas obowiązującego w nim nazewnictwa do nazewnictwa 

obowiązującego w innych przepisach powszechnie obowiązujących normujących 

przedmiotową tematykę, w tym m.in. w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne, 

2. doprecyzowanie zapisów mówiących o odczytach indywidualnych układów pomiarowych 

do odczytów wodomierzy odbywających się zdalnie drogą radiową, 

3. wyeliminowanie zapisów, które na przestrzeni ostatnich 6 lat obowiązywania Regulaminu 

ewidentnie pokazały, że normują tematykę, która w zasadzie w Spółdzielni nie występuje, 

a jeżeli ma już miejsce to nie jest do wyegzekwowania przed organami wymiaru 

sprawiedliwości (rozdział dotyczący kar umownych), 

4. rezygnacja z przepisów pozwalających na odłączanie lokali od zbiorczej dostawy ciepłej wody 

użytkowej i zastąpienie obowiązującego systemu indywidualnymi rozwiązaniami, co przy 

większej liczbie lokali mogłoby doprowadzić do występowania zwiększonej liczby awarii 

na wewnętrznej instalacji elektrycznej, jak i wydłużenia odcinka poboru ciepłej wody 

użytkowej. 

5. zmiana sposobu rozliczania kosztów dostarczenia wody, odprowadzania ścieków i kosztów 

przygotowania ciepłej wody użytkowej w przypadku braku odczytu za okres rozliczeniowy. 

Pozostałe zapisy regulujące sposób rozliczania kosztów dostawy wody, odprowadzania ścieków, 

ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ustalania wysokości zaliczek nie uległy zmianie. 

Z zapisami nowego Regulaminu możecie się Państwo zapoznać w siedzibie Spółdzielni                             

(Wola, ul. Lipowa 7) w godzinach jej pracy, lub na stronie internetowej www.sm-wola.pl,                             

w zakładce: Dla Mieszkańców – Statut, Regulaminy.      
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