
Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2017 

Dyrektora  

Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie  

z dnia 29 grudnia 2017 roku 

w sprawie rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących 

w administrowaniu i zarządzaniu Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie. 

 

Na podstawie art.26 ust.2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.U.Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami) 

zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadzić do stosowania regulamin rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych, będących 

w administrowaniu i zarządzaniu Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, stanowiący załącznik nr 

1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Regulamin podać do wiadomości zainteresowanym użytkownikom lokali w drodze 

wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZBK w Lesznie ul. Jana Dekana 10 oraz poprzez 

zamieszczenie na internetowej stronie MZBK : www.mzbk-leszno.pl 

§3 

Zobowiązuję: 

1. Kierownika Działu Eksploatacji i Zasobów Gminy do dokonania odczytów wodomierzy 

indywidualnych, aby do 7 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym komplet dokumentów 

odczytowych przekazać do Sekcji Umów i Rozliczeń. 

2.  Kierownika Sekcji Umów i Rozliczeń do dokonania rozliczenia i wydrukowania stosownych 

zawiadomień do 25 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym. 

3. Specjalistę ds. ekonomicznych do ustalania faktycznego kosztu podgrzania 1 m3 wody za 

rozliczany okres, w terminie do 15 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym. 

4. Kierownik Działu Organizacji i Spraw Pracowniczych do zorganizowania doręczenia 

zawiadomień w terminie do końca miesiąca po okresie rozliczeniowym. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom: Działu Eksploatacji Zasobów Gminy, Sekcji 

Umów i Rozliczeń, Działu Finansowo – Księgowego, Działu Organizacji i Spraw Pracowniczych oraz 

Specjaliście ds. ekonomicznych. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r. 

 

 



§5 

Traci moc Zarządzenie nr 11/2005 Dyrektora Miejskiego Budynków Komunalnych w Lesznie 

z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu 

Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie. 

 
 


