
Zalqcznik Nr 6.

ZasadY ewidencji oPlat
za wodg i Scieki sotlalno-bytowe oraz czynszow

Niniejsza instrukcja okreSla tryb- i zasady ewidencii oplat za woie (obstuga

wodomierzy), optai za uslugi przyjmowania 5ciek6w socjalno-bytowych na gminnq

oczyszczalniq Sciek6w oraz obslug" 
"tyn"=6w. 

ewid.encii przypis6w i odpis6w' wptat i

,*r'ot6*, ko niro I i te rm i n owej real iiaci i zobowi4zali i I i kwidacj i nad plat'

1) czynsze (naiem / dzier2awa)

Czynszjest wynagrodzeniem za oddanie rzeczy do uzywanta'

Najem- Umowa najmu dochodzi d.o skutku w wyniku zlo2enia oswiadczen woli stron'

Wynajmujqcy zooowiqiuje siq odda6 najemcy r=e"i.do uzywania przez czas okreSlony lub

nieokreSlony, a nalemia zobowiqzuje SiA ptacic. wynajmujqcemu umowiony czynsz

(okre$lony w pieniqdzach lub Swiadczeniach innego rodzaju)'

Przedmiotem najmu mogq by6, ueczy ruchome i nieruchomosci' a tak2e ich czQsci

skladowe.
Wynajmujqcy powinien wyda6 najemcy rzecz w stanie przydatnym do um6wionego uzytku

i utrzymyw ac iq w takim stanie przez czas tnvania najmu. Oznacza. to, 2e wszystkie

konieczne naprawy sq obowiqzkiem *vn"itrjecego (chyba, 2e zawarta umowa stanowi

inaczej). Natomiasi drobne naklady =iiq=^n" ze-zwyklym uzywaniem zeczy obciq2aiq

najemcq.  r , , r . r  z  nr
Je2eli najemca u2ywa zeczy w spos6b sprzeczny z umowq lub z przeznaczenlem

zeczy i mimo upomnienL nie przeital" j"j ,ty*"'6 w taki. sposob albo.g dy zeczy zaniedbuje

do tego stopnia, 2e zostaje ona nara2on" n" utratg lub uszkodzenia, wynajmujqcy moze

*ypoili"dtie6 umowq bez 2achowania terminow wypowiedzenia'

Bez zgody wynajmujqcego najemca nie mo2e czynte w zeczy najqtej zmian' ktore bytyby

spzeczne z umowE lub z przeznaczeniem rzeczy '
Moze natom iast rzecz najqtq oddac w calosci lub czqsci osobie tzeciej.do

bezptatnego ury*rni" luzyczenie)'albo w podnajem, jezeli umowa mu tego nie zabrania

Najemca obowiqzany jest uiszczac czynsz w termini-e umowionym ' a ie2eli termin platno6ci

czynszu nie jest w umowie okre6lony, i=yn". powinien byc ptacony z gorY, a mianowicie:

do 10. dnia miesiqca.
Je2e| ina;emcadopuScis igzwlokizzap|atqczynszu,towynajmujqcymoze:

- 2qdatzap+a[y odsetek umownych bqdz ustawowych'
- 2qdae naprawienia szkody wyniklej ze zwloki najemcy'
- wypowiedziec najem bez zachowania termin-6w wypowiedzenia, gdy najemca zalega

zzaplataczynszu 
-po.rdlu2szy 

okresy platno6ci ' co zapisano w umowie

Je2eli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zar6wno wynajmujqcy' jak i najemca

mogq wypowiedziec najem z zachowaniem terminow umownych, a w ich braku

z .iiho* ^n ie m n astqp ujqcych term i n 6w u stawowych :
- gdy czynsz jest 

'bfjtny 
w odstqpach czasu dluzszych niz miesiqc' najem mo2na

*Vio*i"olie6 n;jp;z;iei nl trzv miesiqce naprz6d na.koniec kwartatu kalendarzowego,
- gdy czynsz .;est ptatny miesigcznie
kalendazowego,
-gdyczynszjestplatnywkrotszychodsiqpachczasu-natrzydninaprz6d'
- gOl n"i"t jlst dzienny - na jeden dzien naprzod'



Jezeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarowno wynajmuiqcy, jak i najemca mogE

wypowiedziec najem w wypadkach okreSlonych w umowie'

Po zakohczeniu najmu najemca obowiqzany jest zwroci6 . tzecz w stanie

niepogorszonym, jednak2e nie ponosi odpowiedziainoSci za zu2ycie rzeczY bqdqce

nastgpstwem prawidlowego u2ywania. Jezeli najemca ulepszyl rzecz najqtq, wynajmujqcy' w

pzypadku braku odmiennej umowy, moae wedlug swego wyboru albo zatrzyma6 ulepszenia

iirZit"tqsumy odpowiadijAcej ic-h warto5ci w chwili zwrotu, albo Zqdai' przywr6cenia stanu

poprzedniego.
Roszczenia wynajmujqcego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu

uszkodzenia lub pogorszeni a rzeczy, jak rownie-Z roszczenia najemcy przeciwko

wynajmujqcemu o )wiot naklad6w na danq rzecz, albo o zwrot nadplaconego czynszu

przedawniajq siq z uplywem roku od dnia zwrotu rzeczy'

Dzier2awa - zasadq dzier2awy jest oddanie rzeczy do u2ywania i pobierania po2ytkow przez

okre$lony lub nieokre6lony czas, w zamian za co dziezawca zobowiqzuje siq placic

wydzierzawiajqcemu okre5iony czynsz. Czynsz ten mo2e zostac okre6lony w pieniqdzach

lu'b Swiadczeniicn innego rodiaju iub te2 w ulamkowej czg6ci pozytk6w'

Dzier2awca nie moZe zmienia6 pze=nac=enia przedmiotu dzieiawy bez zgody

wydzierzawiajqcego, jest za to zobowiqzany do dokonywania napraw niezbqdnych do

zjchowan ia przed miotu dzier2awy w stanie niepogorszonym. .

Dzier2awca nie moze oddawa6 przedmiotu dzierZawy osobie trzeciej !o 
Oez9l1try9^9

uzywania ani go poddzieuawiad, czyli pobierac pozytkow, wydzier2awiajqc danq zecz nne)

osobie.
w przypadku gdy Dzier2awca na terenie gminnym ustawia swoj sprzgt lub inne

niezbgdne rzeczy do" korzyst ania z dzierzawy (np. kontenery do zbi6rki odzie2y u2ywanej)

dokonuje tego w uzgodnieniu z Wydzie2awiijqtym Ustawienia dokonuje na wlasny koszt i

i=ixi'.onJwiezuji";tig ;"ono.tlsnl" oo st<ruputatnego dbania o ich prawidlowy stan

techniczny i estetYcznY wYglqd.
czynsz w przypadku dzierzawy placony jest w terminie, ktory zostal okreslony w

umowie. w zaleznosci od zapisu w umowie, czynsz moZe by6 waloryzowany' bez

koniecznoSci zmiany umowy po b1 stycznia kazdego roku co najmniej o opublikowany pzez

GUS wskaznik wzrostu 
""nio*"row 

i uslug konsumpcyjnych za rok poprzedni'

Gmina mo2e rowniez podwy2szye czyisziez korzystiniize wskaZnika inflacji' w granicach

od 5 do 1oo/o w kaZdym roku - w zateznosci o'd zapisu w umowie ' zmiana wysokosci

czynszu nastqpuje wowczas w drodze Aneksu zawaftego w formie pisemnej'

Gdy dzier/awca dopu szcza siq zwloki z zaptatq czynszu co najmniej za dwa pelne

okresy platnosci ( chyba ze umowa stanowi inaczej), a w wypadku gdy czynszjest platny

rocznie, jezeli dopuiicza siq zwloki zzaplatq ponad.tzy miesiqce, wydzier2awiaiqcy mo2e

dzier2awq wypowiedziec bez 
' 

zachowania terminu wypowiedzenia'

po zakohczeniu dzier2 awy dzierlawca obowiqzany jest, w braku odmiennej umowy, zwr6cie

pzedmiot dziezawy w takim stanil, * l"fit' fiowinien siq znajdowa6 stosownie do

pzepisow o wykonywaniu dzierzawy'
Koszty ewentualnych nakladow i remontow poniesionych pzez Dzierzawcq bez

wcze$niejszego uzgodnienia zWydzierz.*i"1q"yt nie podlegajq zadnym rozliczeniom' ani

zwrotowi ze strony Wydzierzawiajqcego'
Roszczenia pomiqdzy stronami, pzedawniajq sie z uplywem roku' Natomiast' gdy

dzier2awcy przyslugujq roszczenia pzeciwko wydz'rerzawiajqcemu, to mo2e on je sprzedac

oiooietzeiiejiyrrJpb.uzyskaniup|zeztegodrugiegopisemnejzgody,
zaptalaczynszu nastqpuje na podstaivie wyltawionej faktury. Nale2no56 platna w kasie

Uzqdu Gminy iub bezposrednio na wskazane konto bankowe,
w razie ni" ,rpr;..nia w ustatonym terminie gminie przysluguje naleznoS6 lqcznie z

odsetkami. Brak zaplaty moze ,po*bdo*ac skierowanie sprawy na drogq sqdowq i

egzekucYjnq.



2) woda.
obowiqzek Gminy jako dostawcy wody nastqpuje. na podstawie zawartych um6w'

ktore okre6lajq warunki i'zisady rozliczania nale2no5ci za Swiadczone uslugi'

Dostawca wody (gmini) zobowiqzuje siQ dostarczyc odbiorcy wodq do celow

gospodarstwa domowego, rotnego i dzialalnosci gospod arczei.
odbiorca wody korzysta z dostaw na podstawie 

-urzqdzenia 
pomiarowego (wodomieza)'

Dopuszcza 
"ig 

Jr" mieszkar'rcow wykorzystujqcych wodq na cele rolnicze monta2

dodatkowych wodomi erzy - podlicznik6w.,
W pzypadru zmiany wlasciciela nieruchomo5ci (Odbiorcy) dotychczasowy Odbiorca

jest zobowiEzany zawiadomid dostawcq o tym fakcie i wskaza6 na pismie stan wodomieza'

Dostawca ma oUowiqzek sprawdiic itan wodomierzai rozliczyd dostawq wody'

llo56 pobranejwody pzezodbiorcq ustala zamontowany wodomierz, ktory stanowiwlasnosd

Odbiorcy.
Odbiorci zobowiqzany jest dbac o stan techniczny wodomierza, a w tazte Jego

n ief u nkcj o nowa n ia zobowiqzan y jest powi adom i c D ostawca.

Regulowanie nale2no6ci za wodg:
Za dostarczonq wodg Odbiorca zobowiqzany jest placic wedtug ustalonej przez

Dostawc' wg cen i siawek ustalonych w obowiqzujacej laryfie.
Zaplata za wodq nastgpuje na podstawie obtzytOw zu2ycia wody wedlug wskaza6

wodomieza Oomowego. t,laielno56 platna inkasentowi w dniu otrzymania faktury, ale ni"

pozniej niz w ciqgu ti'Oni od daty wystawienia faktury lub bezpo6rednio na wskazane konto

bankowe,
Nalezno$6 za fakturq po tym okresie nale2y uregulowac w kasie Urzqdu Gminy lub na

rachunek bankowY.
w razie nie zaplace nia za dostawq wody w ustalonym te.rminie gminie przysluguje naleznosc

lqcznie z odsetkami. Brak zaplaty moze'spowodowac skierowanie sprawy na drogq sqdowq i

egzekucyjnq.
Dostawca ma prawo zamkniqcia doptywu wody w razie" -.
-stwierdzenia niepzydatnoSci wody do picia przez SANEPID
-wystqpienia brakow wody w jej zrodle (studni glqbinowej)
-braku legalizacji urzqdzenia pomiaroweg o
-uniemo2liwienia praiownikowi odczytu wodomierza lub skontrolowania legalnego poboru

wody
-jezeiiwoda jest pobierana poza wodomierzem'

Odbiorca wodY zobowiqzanY jest:
]* p,.=vp"oku posiadanla siuoni zagrodowej i instalacji hydroforowej uniemozliwi6 mieszanie

wod.yzwodociqguzagrodowegozwodapodanqprzezdostawcq
- zglosic dostawcy awirie i wyciefi wody na wodociqgu i przylqczu w rejonie swojej posesji

n.i"Zyt"j dbalo6ci izabezpieczenie wodomierzapzed uszkodzeniem izamrozeniem
- umo2liwic swobodny dostqp do wodomierza i kontroli zu2ycia wody w obrqbie swojego

gospodarstwa.

3) Scieki
Podstawowe zasady rozliczen z odprowadzenie sciekow:

llo56 odprowadzanych Sciekow ustala siq na pod.ctawie wskazai urzqdzeh pomiarowych

(wodomierzy) stosujqc pzelicznik: lm3wody - 0,8m3 Sciekow'

W rozliczeniacn oopiowadzanych Sciekow, iloSc bezpowrotnie zu2ytei wody uwzglqdnia siq

wylqcznie w przypadkach, gdy wielkosd iei zu2ycia na ten cel ustalona jest na podstawie

J6oitt o*"go'wodomierza zlinstalowanego na koszt odbiorcy uslug'

W razie braku urzjazeh pomiarowych ilol6c odprowadzonych Sciekow ustala sig ryczattowo

na podstawie pzeciqtnych norm zuZyciiwody, przyjmujqc'3m3/m-c na mieszkaftca'



Zgodnie z normq ustala sig mie-siQcznq ilo6c oprowadzonych Sciekow:

Liczbamieszkar,rcOw-........... X... '  3m3' x przeiiczni!. l :9.'
Nale2no6c platna infrrunto*i w dniu itl'ttni. faKury' ale nie.pozniej ni2 w ciqgu 14

dni od daty wystawienia faktury lub bezpo6rednio na wskazane konto bankowe'

Nalezno66 za fakturq po tym okresie 
- 

nrf"iy uregulowa6 w kasie Uzqdu Gminy lub na

iil [1?r"[ !"*J,]'J; nia zadostawe wody w ustatonym terminie sminie przvslusuje naleznosc

lqcznie z odsetkami. Brak zaplatyhor"'rpo*oJo*le skierowan-ie sprawy na drogq sqdowq i

egzekucYjnq.

lnkasentem mo2e by6 osoba wskazana przezw6ita Gminy sposrod pracownik6w Urzqdu

Lil::r, dokonuje pobrania srodkow pubricznych (z tytutu opratzayoqq i scieki) w oparciu

o faktury, ktore zostaty sporzqdzon. n, poo1i"*ie odczytow z wodomierzy' Pobranie oplaty

potwierdza na faktuze'wlasnorQcznym podpisem .oraz stawiajqc pieczqtkq "zaplacono

got6wkq". trtastqpni; niezwlocznie, leinar'nie pozniej niz w terminie 3 dni od zainkasowanla

oplaty, na podstawie ,,iestawienia 
-racnunk6w - woda, Scieki" dokonuje wplaty do kasy

urzgdu.

podstawowa ewidencja ksiqgowa czynszow, oplal za wodg i Scieki jest prowadzona przez

Wyznaczonycnpracownikow_pzyuzyciuprogramukomputerowegoWoDNlK
Zapisy w tej ewiden.ii t"rooA dziennik obiotow oplatzawodq i Scieki oraz czynszow'

Fitgt'.t ewidencji oplat zawiera nastqpujqce dane;
- Oa-ne osobowe wla5ciciela danej posesji'
- dane dotyczqce liczby zamieszkafy"1'' dtOO na danej nieruchomo5ci (dot' platnikow

regulujqcych nalezno5c ryczaltem)
- dJne dotYczqce wYsoko6ci stawek,
- lwoty priyplsow, wplat biezqcych i zaleglych
- datq wptatY,
- zwrotY,
- odsetki zazwlokq,----Sr*y 

przypisow w dziennikach obrotowstanowiq podstawq zapis6w na kontach

syntetycznYch ewidencji oPlat,
Do kont syntetycznych prowadzone sq konta analityczne zalo2one dla ka2dego

wla6ciciela posesji I nierutnomoSci, zoOowiqzanego. do wniesienia oplaty' Konto oplaty

prowadzi siq nieprzerwanie do czasu ustania obowilzku uiszczenia oplaty i catkowitej

iikwiOacli zaleglo6ci i nadplat'
Ew idenc jazobowiqza t ' rm ieszkar , rcowz ty tu luop ta t jes tp rowadzona(pzez

wyznaczonego do ;g" 
";il 

pracownit a I pt".otnikoy). * Urzqdzie Gminy w Starczy w

formie rejestru wymiaiowego i rejestrow przypisow i odpisow'
podstawq udokum6ntowania plviisow sE odczyty przeprowadzone przez

inkasent6w.
Dokumentowanie wygaSniqcia zobowiqzania. z tytulu w/w oplat odbywa siQ na

podstawie zaplaly,potia""ni", =^ii"="ni^nadpiaty lub umorzenia zaleglo5ci z tytulu oplaty'

Wygasniqciezobowiqzaniapowinnoby6udokum.e.ntowaneodpowiednimdowodem
2rodlowym, ktory stanowi podstawq fi;;pitu w ewidencji informatycznej (np': wyciqg

bankowy, zawierajqcy dane ="p"*n,lice-rientvtikacje wplity' dokumenty stwierdzalEce

obciq'enie rachunku'bankowego wlasciciela nieruchomosci, dowody wplaty - kwitariusz

przychodowy, pzekaz pocztowy, potttno*i.nia o zaliczeniu wplaty' nadplaty' oplaty na

poczet zalegloSci 
"fno 

Ui"rA"Vcn lobowlqzan, decyzje o umorzeniu zaleglo6ci' umowy i inne

otn'il:Ttookumentowania 
zwrotow stuzq; pokwitowania, z kasy ('Kasa wypraci rub wyciqg

bankowy. W szczeg6lnych przypaOf<acn io|rt 
".^ 

siq do udokumentowania zwrotu dowod

wewnqtznY - notq ksiqgowq'



Jezeli na ptatniku ciq2qzaleglo$ci z tytulu oplat, dokonanq wptatq zalicza sig na poczet

wplaty o najwczesni":tryh'termiiie platno6ci, chyba ze platnik wska2e' na poczet ktorego

zobowiqzania dokonuje siq wplaty.

Pokwitowanie przyjqcia gotowki stanowi;
- kwitariusz przYchodowY,
- wyciqg bankowy - w przypadku wptaty na rachunek bankowy gmlny'
- p6t*iJrOzenie iaplaty uinkasenta na fakturze poprzez umieszczenie

wlasnorqcznego podpisu z klauzulq,,zaplacono got6wkq"'

w pzypadku zaplaty do kasy jeden egzemplaz (oryginal ) otrzymuje wplacajqcy, drugi

egzemplarz stanowi dokumeni do ewiOencji ksiqgowej' w programie komputerowym

WOO1qtf, a trzeci egzemplarz pozostaje w kwitariuszu pzychodowym

w przypaoku zaplaty u inkasenta oryginal faktury otzymuje wplacajqcy,. kopig dokumentu

otrzymuje pracownik zajmujqcy siq 
-ewidencja 

ksiggowE w programie komputerowym

WODNIK.
Nastqpnie inkasent dokonuje zbiorczei wplaty w kasie Urzgdu Gminy.

Do raportu kasowego, dolqcza sig tsbroXopig drugiego egzemplarzawplaty, ( z kwitariusza

przychodowego) osoby wplacajqcej lub inkasenta'

w pzypadku zagubienia dokumentu zrodlowego pZez platnika, nie wystawia siq jego

Orpfifitl. NatomLst na pro5bg strony wydaje siq za6wiadczenie o dokonaniu wplaty na

podstawie danych znajduiqcych siq w dokumentach zrodlowych.

Za termin dokonania wplaty uwa2a sig dzien wpNaty w kasie lub u inkasenta, lub wptyw

naleZno5ci na rachunek bankowy gminy'

Kontroli terminowej realizacji zobowiqzafr (w tym zaleglo6ci i nadplat ) dokonuje siQ

pzez analizq kont zobowiqzanych, wedlug stanu ha koniec kwartalu' po zaksiggowaniu

wszystkich wplat, zwrot6w i pzypisow'
Je2eli w wyniku kontroli' piJcownif stwierdzi, i2 naleZnoSc nie zostala zaplacona

w ustalonym terminie, przesyla zobowiqzanemu (w celu przypomnienia o. nieuregulowanym

zobowiqzaniu; wezwanie do zaplaty z iniormacj q, i2 w razie nie wywiqzania siq z obowiqzku

zaplaly sprawa zostanie skierowana na drbgq postqpowania sqdowego' a nastqpnie

n iezwioczn ie dorqcza zobowiqzan em u wezwa n i e'
Niemniej jednak, dopuszcza sig wstrzymania spozqdzenia wezwania dla dluznika'

je2eli dtu2nik sam zglosit 
"iq 

Oo Urzqdu Gminy lub powiadomil go telefoniczne' i2 ureguluje

zobowiqzanie w terminie po2niejszym. Na tq okolicznoSc pracownik referatu sporzqdza

notatkq sluzbowq.
Egzekucja d-otyczy zobowiqzania glownego i odsetek'

po stwierdzeniu braku wplat, i wczeIniejszfm wyslaniu wezwania do zaplaty pracownik

wymiaru optat przyjotot"ri" dane do spozqd=enia pozwu w celu przekazania go do Sqdu'

Pozwy wystawiane sE co najmniej raz w roku'

Je2eli w wyniku kontroli pracownik (wta$ciwy merytorycznie z tytulu powierzonych mu

obowiqzk6*1 rt*i"iOii nadplatq , zalicza j a na poczet pzyszlych nale2noSci, chyba ze

odbiorca uslug wystali z wnioskiem o jej zwrot'
Zwrotow nadplat dokonuje siq z konia lub z kasy Urzqdu Gminy, wg podzialki klasyfikacji

bud2etowej dochod6w, n't ftOtq zalicza sig biezqte wptywy tego samego rodzaju' Stosuje

siq zapis ujemny po stronie Ma konta dochodowego'

Na koniec ka2dego kwartalu w/w pracownicy sporzqdzajq wykaz imienny nadplat

izaleglo6ci.



Po zakoficzeniu kazdego miesiQca, w terminie do 7 dni nastqpuje uzgodnienie wplat

z ksiqgowo6ciA Ouoleio,iq Urzgdi cm;;y , kt6ra dokon uie zbiorczej ewidencji dochod6w na

poa.iJ*i. raportow kasowych oraz wy ciqgow bankowych'

w celu zapewnienia wtasciwych danych do celow sprawozdawczych dokonuje siq pzypisu

dochod6w na podstawie danych z wymiaru oplat, ki6re stanowi wydruk danych z programu

komputerowego.

Zadania z zakresu najmu i dzier?awy orcz rozptowadzania

Sciekow nale2q do zadafi publicznych ! -,-
WVJ"tfi powinny by6 zatem wykonywane w spos6b celowy t

zasad;
]*G[i*"nia najlepszych efektow z danych nakladow'
-optymalnego doboru metod iSrodkow siuzqcych osiqgnigciu zalo2onych cel6w'

Dokosz towfunkc jonowan iasys temuWoDNlKna|e lqkosz tyobs lug iadmin is t racy jne j
systemu.

wody Pitnej i PzYjmowania

oszczqdnY z zachowaniem


