REGULAMIN
rozliczania kosztów ogrzewania dla lokali bez zainstalowanych podzielników ciepła na
grzejnikach w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własno ciowej w Wyrzysku.
I. Postanowienia wst pne.
1. Celem regulaminu jest ustalenie systemu rozlicze finansowych Spółdzielni z u ytkownikami lokali
mieszkalnych i u ytkowych za dostaw energii cieplnej.
2. Podstawy normatywne :
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, tekst jednolity (Dz.U. Nr 153 z 2003 r.
poz. 1504, z pó n. zm.) ,
b) ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz.U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016
z pó n. zm.),
c) rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.,w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pó n. zm.),
d) rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dn. 16.08.1999 r., w sprawie
warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 z 1999 r., poz. 836 z
pó n. zm.),
e) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 30. 07.2004 r., w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze w obrocie ciepłem (Dz.U. Nr 184 z 2004 r., poz.
1902 z pó n. zm.),
f) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Wyrzysku,
g) Uchwała nr 4/99 Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 czerwca 1999 r.
h) Uchwała nr 9/95 Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 1995 r.
i) Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 1994 r.
II. Postanowienia ogólne.
1.Za powierzchni ogrzewan lokalu mieszkalnego przyjmuje si powierzchni przyj t do
okre lenia miesi cznej opłaty eksploatacyjnej lub najmu..
2.Za powierzchni ogrzewan lokalu u ytkowego przyjmuje si powierzchni wyliczon jak do
wymiaru czynszu lub najmu.
3.Okresem rozliczeniowym dla dostawy energii cieplnej jest okres 12 miesi cy liczony od 01 wrze nia
roku poprzedniego do 31 sierpnia roku nast pnego.
4.Przez poj cie lokalu rozumie si zarówno lokal mieszkalny jak i u ytkowy.
III. Zasady ustalania opłat za dostaw energii cieplnej.
1.Opłaty za dostaw ciepła ustalane s jako miesi czne opłaty zaliczkowe na podstawie planowanych
kosztów wytworzenia i dostawy ciepła – dla ka dego ródła produkcji ciepła oddzielnie.
2.Je eli w trakcie okresu rozliczeniowego nast pi istotne zmiany czynników maj cych wpływ
na wysoko kosztów ( np. drastyczna podwy ka cen opału poza przewidywany wzrost) a nie
zale nych od Spółdzielni (zmiana uregulowa prawnych, podatkowych itp.) to dopuszczalna
jest korekta zaliczkowo ustalanych opłat za dostaw ciepła do lokali w ci gu okresu
rozliczeniowego.
3.Obowi zek wnoszenia opłat za dostaw ciepła do lokalu spółdzielczego powstaje z dniem
postawienia lokalu przez Spółdzielni do dyspozycji u ytkownika w formie pisemnej.
W obrocie cywilno prawnym (sprzeda -kupno lokalu), termin ten wynika z daty okre lonej w
akcie notarialnym.

2Obowi zek wnoszenia opłat do lokalu spółdzielczego ustaje z dniem fizycznego opró nienia lokalu i
zdania kluczy w Spółdzielni.
W obrocie cywilno prawnym (sprzeda -kupno lokalu), termin ten wynika z daty okre lonej w
akcie notarialnym.
4.Opłaty za dostaw ciepła do lokalu wnoszone s w terminach i na zasadach przewidzianych
dla opłat eksploatacyjnych.
5.Rozliczenie Spółdzielni z u ytkownikiem winno nast pi w terminie do 30 pa dziernika danego
roku.
Rozliczenie kosztów z tytułu dostawy energii cieplnej ksi gowane jest na poczet opłat
eksploatacyjnych.
a) nadpłata wynikaj ca z rozliczenia kosztów dostawy ciepła, w przypadku zaległo ci członka w
opłatach na rzecz Spółdzielni, zostanie zaliczona na poczet zadłu enia,
b) je eli u ytkownik nie ma zaległo ci w opłatach wobec Spółdzielni, to winien samodzielnie w
formie
pisemnej podj decyzj o pozostawieniu nadpłaty na bie ce płatno ci w Spółdzielni lub odebra
nadwy k w kasie Spółdzielni; nadpłaty do wysoko ci 150,00 zł b d rozliczone bezpo rednio z
bie cymi płatno ciami,
c) w przypadku niedopłaty wynikłej z rozliczenia kosztów dostawy ciepła u ytkownik zobowi zany
jest
wpłaci wskazan kwot na konto Spółdzielni lub w kasie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
rozliczenia.
Na wniosek lokatora Zarz d mo e płatno niedopłaty rozło y na raty.
Wszelkie reklamacje dotycz ce rozliczenia winny by zgłaszane pisemnie do siedziby Spółdzielni w
terminie 14 dni od daty ich dor czenia.
6.W przypadku zmiany u ytkownika spółdzielczego prawa do lokalu rozliczenie kosztów dostawy
energii cieplnej nast puje proporcjonalnie do okresów u ytkowania lokalu. Jako dat zmiany
u ytkownika lokalu przyjmuje si protokół zdania lokalu do Spółdzielni. W obrocie cywilno
prawnym (sprzeda -kupno mieszkania), termin ten wynika z daty okre lonej w akcie
notarialnym. W sytuacji zbycia lokalu, zbywca uiszcza kaucj w wysoko ci dwumiesi cznej opłaty
eksploatacyjnej na poczet przyszłego rozliczenia kosztów dostawy ciepła.
IV. Zasady ustalania kosztów centralnego ogrzewania dla danego ródła produkcji ciepła.
1.Koszty ciepła s ustalane odr bnie dla ka dego ródła ciepła lub dla grupowego w zła ciepła.
2.Całkowity koszt dostawy energii cieplnej dla budynków danego ródła produkcji ciepła ustala si
nast puj co:
a) w oparciu o faktyczne koszty poniesione przez Spółdzielni zwi zane z eksploatacj danego ródła
energii. Do kosztów tych zalicza si koszty wytworzenia i przesyłu energii cieplnej, remontów,
konserwacji i eksploatacji ródeł ciepła,sieci przesyłowych, przył czy i w złów,
b) w oparciu o saldo powstałe pomi dzy ko cowym rozliczeniem poprzedniego okresu
rozliczeniowego, a przeprowadzonymi korektami indywidualnych rozlicze w wyniku
uwzgl dnienia
uzasadnionych odwoła odbiorców,
c) w oparciu o pozostałe rozliczenia.
V. Zasady ustalania kosztów zu ycia energii cieplnej dla ka dego mieszkania lub lokalu
u ytkowego.

1.Całkowita ilo ciepła zu yta przez budynek lub grup budynków przynale nych do danego ródła
ciepła mierzona jest przez licznik ciepła umieszczony w w le cieplnym.
2.U ytkownik lokalu pokrywa rzeczywiste koszty ogrzewania poniesione przez Spółdzielni , a
rozliczone na dany lokal.
-33.Fizyczn jednostk rozliczeniow kosztów dostawy ciepła:
a) dla lokali u ytkowych usytuowanych w budynkach wolno stoj cych wyposa onych w
liczniki ciepła jest 1 [ GJ] powi kszony o wska nik 1,05 na pokrycie strat przesyłowych,
b) dla lokali u ytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych jest 1 [m2].
4.Od ogólnej kwoty kosztów ogrzewania odejmuje si koszty ogrzewania lokali u ytkowych
rozliczanych wg wskaza liczników ciepła.
5.Tak ustalon kwot ró nicy kosztów ogrzewania dzieli si przez pozostał powierzchni ogrzewan
a nast pnie uzyskanym wska nikiem wymna a si powierzchnie poszczególnych lokali okre laj c
ich faktyczny koszt ogrzewania.
6.Fizyczn jednostk rozliczeniow kosztów ciepła dla lokali mieszkalnych jest 1 [m2].
7.Warto 1GJ okre la Zarz d Spółdzielni w oparciu o faktycznie poniesione koszty danego ródła
ciepła.
VI. Upusty i bonifikaty.
1.Indywidualnym odbiorcom w lokalach przysługuj upusty w opłatach za ciepło dostarczane na
potrzeby ogrzewania je eli z powodu wadliwego działania instalacji temperatura w lokalu jest ni sza
od temperatury obliczeniowej, okre lonej w odr bnych przepisach i obowi zuj cych Polskich
Normach.
2.Upusty, o których mowa w pkt. 1, udziela si indywidualnym odbiorcom za ka d rozpocz t dob
niedogrzania, w wysoko ci stanowi cej równowarto :
a) 1/30 opłaty miesi cznej za ogrzewanie, je eli obni enie temperatury w lokalu nie przekroczyło 20
C
w stosunku do temperatury obliczeniowej,
b) 1/15 opłaty miesi cznej za ogrzewanie, je eli obni enie temperatury w lokalu przekroczyło
20 C w stosunku do temperatury obliczeniowej.
VII. Postanowienia ko cowe.
1.Niniejszy regulamin stanowi podstaw prawn do rozlicze pomi dzy u ytkownikiem lokalu
a Spółdzielni Mieszkaniow .
2.W przypadku prowadzenia przez u ytkownika prac zwi zanych z wymian grzejników w lokalu,
to uzupełnienie wody w instalacji c.o., obci a u ytkownika tego lokalu.
3.Prace remontowe w lokalach u ytkowników mog by prowadzone wył cznie poza sezonem
grzewczym, za pisemn zgod spółdzielni.
4.Ewentualne uznane reklamacje wynikaj ce z bł dnego rozliczenia danego lokalu zostaj
skorygowane in plus lub in minus w nast pnym sezonie grzewczym.
5.U ytkownik mieszkania otrzymuje pisemne rozliczenie kosztów energii cieplnej za dany sezon
rozliczeniowy.
7.O zmianie wysoko ci opłat za dostaw ciepła do lokalu, Spółdzielnia zawiadamia u ytkownika
na pi mie z wyprzedzeniem 7- dniowym, chyba e zmiana jest spowodowana decyzjami urz dowymi
lub innymi, niezale nymi od Spółdzielni, ale nie pó niej ni ostatniego dnia miesi ca
poprzedzaj cego

ten termin.
Regulamin przyj to uchwał Rady Nadzorczej nr 20/05 z dnia 19.09.2005 r. z moc
obowi zuj c od dnia 01 wrze nia 2005 r.

