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Uchwała nr XXXVII/786/09 

Rady Miasta Katowice 
 

z dnia 23 lutego 2009r. 
 

w sprawie skargi  mieszka ńców ulicy Z. Kossak - Szczuckiej na Dyrektora 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kato wicach w sprawie 
rozliczenia zu Ŝycia wody, wniesionej za po średnictwem  radnego Rady Miasta 
Katowice Pana Józefa Zawadzkiego. 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z   art.   
231   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., 
nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

 
  

     Rada Miasta Katowice 
                 uchwala: 
 

   
 § 1. Uznać  Radę  Miasta  Katowice  organem  niewłaściwym  do  rozpatrzenia  skargi 
 z  dnia 1 grudnia 2008r. mieszkańców ulicy Z. Kossak - Szczuckiej na Dyrektora  
 Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w sprawie 
 rozliczenia zuŜycia wody, wniesionej za pośrednictwem radnego Rady Miasta 
 Katowice Pana Józefa Zawadzkiego.  
 
§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie 
 zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 
 wnoszącego  o sposobie załatwienia sprawy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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     Uzasadnienie 
 
 Pismem z dnia 1 grudnia 2008r. mieszkańcy ulicy  Z. Kossak – Szczuckiej skierowali do 
radnego Rady Miasta Katowice Pana Józefa Zawadzkiego skargę na Komunalny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, dotyczącą kwestii związanych z naliczaniem naleŜności 
za zuŜycie wody  w budynkach numer: 43a-d  i 45 b-d.   

Wymienione budynki wchodzące w skład Wspólnoty Mieszkaniowej do chwili obecnej 
zasilane są ze wspólnego przyłącza poprzez wodomierz główny mieszczący się w pomieszczeniu 
Szkoły przy  ul. Rolnej 22. W tym samym pomieszczeniu jest zabudowany podlicznik, który mierzy 
ilość wody zuŜywanej przez Szkołę. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków, jeŜeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku 
wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych 
usług. Suma obciąŜeń za wodę lub ścieki nie moŜe być wyŜsza od ponoszonych przez właściciela 
lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Wobec powyŜszego nie 
ma moŜliwości nierozliczenia róŜnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań 
wodomierzy indywidualnych i zaliczenia jej w koszty działalności KZGM. 

W art. 27 ust. 1 ww. ustawy zapisano: „ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się 
na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne 
normy zuŜycia wody”. 

W kwietniu 2008 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. wymieniło 
wodomierz główny z uwagi na utratę waŜności cechy legalizacyjnej. Z tego samego powodu we 
wrześniu wymieniono wodomierz według, którego jest rozliczana Szkoła. Rozliczenia, na które 
skarŜą się mieszkańcy obydwu Wspólnot zostały wykonane w oparciu o regulaminy, które 
posiadają identyczne zapisy. W KZGM regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora, 
natomiast we wspólnotach uchwałami podjętymi w drodze indywidualnego zbierania podpisów. 
Przydatność stosowanego wodomierza określa jego cecha legalizacyjna, która zachowuje swoją 
waŜność przez pięć lat. 
 ZuŜycie wody w Szkole Zawodowej rozliczane jest wyłącznie na podstawie odczytu 
wodomierza indywidualnego zlokalizowanego bezpośrednio za wodomierzem głównym (bez 
udziału w rozliczeniu róŜnicy wskazań wodomierzy). Nawet przy braku uznania prawidłowości tego 
faktu, doliczenie (trudnej do określenia) ilości wody z róŜnicy wskazań wodomierzy np. w 
wysokości 11,07 m³, o której piszą skarŜący lokatorzy, nie wpłynęłoby znacząco na wielkość 
doliczeń do zuŜycia wskazanego przez wodomierze indywidualne zainstalowane w lokalach 
mieszkalnych.  
 NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe osoby kwestionujące rozliczenie kosztów zuŜycia wody i 
odprowadzania ścieków posiadają zgodnie z odczytem indywidualnych wodomierzy zuŜycie wody  
od 1,99 do 5,20 m³/ osobę /miesiąc. 
RóŜnica wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wodomierzy indywidualnych  dla 
badanego przypadku w kolejnych okresach rozliczeniowych wyniosła 28,1 % i 21,3 %.  Natomiast 
w literaturze moŜna się spotkać z wielkościami sięgającymi nawet do 50 %. 
 Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, Ŝe  w ustawie nie ma zapisu o konieczności posiadania 
regulaminu rozliczania zuŜycia wody. 
 W KZGM do maja 2007 r. okresowe rozliczenie wody odbywało się w oparciu o wytyczne 
określone kaŜdorazowo w piśmie Dyrektora. Od czerwca 2007 r. zaczął obowiązywać regulamin 
rozliczania wody. Został on zmieniony i uzupełniony w październiku 2008 r. 

Przed wprowadzeniem regulaminu róŜnica miedzy sumą wskazań wodomierzy 
indywidualnych, a wodomierzem głównym dzielona była wyłącznie na osoby zamieszkałe                   
w lokalach bez wodomierzy indywidualnych. Osobom zamieszkałym w lokalach z wodomierzami 
nic nie doliczano. Po wprowadzeniu regulaminu osoby zamieszkałe w lokalach z wodomierzami są 
rozliczane w oparciu o odczyty wodomierzy, natomiast osobom zamieszkałym w lokalach bez 
wodomierzy jest przypisywane zuŜycie do 9 m3/osobę/miesiąc. W przypadku powstania róŜnicy 
jest ona dzielona równo na wszystkie osoby zamieszkałe w danej nieruchomości. W przypadku, 
kiedy wszystkie lokale w nieruchomości są wyposaŜone w wodomierze powstałą róŜnicę dzieli się 
proporcjonalnie do wskazań wodomierzy indywidualnych. 
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Mając na uwadze powyŜsze wyjaśnienia naleŜy podkreślić, Ŝe umowy zawarte pomiędzy 
mieszkańcami  a KZGM w sprawie rozliczenia kosztów związanych ze zuŜyciem wody są 
umowami  o charakterze cywilno – prawnym. Organem właściwym do rozpatrzenia roszczeń 
cywilnych jest  - zgodnie z art. 2 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r.  - Kodeks postępowania  
cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.) – sąd powszechny. 

 Z powyŜszych względów naleŜy uznać, iŜ Rada Miasta Katowice nie jest organem 
właściwym  do rozpoznania przedmiotowej skargi. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 
 
 


