
Uchwała nr 210312014

Rady Nadzorczej MPSB-M ,,SAM-81"

z dnia 07.04.2014 r.

w sprawie ,,Regulaminu rozliczania kosztów wynikających z dostawy zlmnej, uzdatnionej
wody, ciepła i gazu na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody do budynków
należących do zasobów MPSBM ,,sAM_81" oraz dokonywania rozliczeń za centralne
ogrzewanie iwodę na poszczególne lokale''

Na podstawie $ 69 ust. 1 pkt. 14 Statutu Rada Nadzorcza uchwala' co następuje:

$1

Zatwierdza się przedstawiony przez Zarząd Społdzielni ,,Regulamin rozliczanla
kosztów wynikających z dostawy zimnej, uzdatnionej wody, ciepła i gazu na
potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody do budynków naiezących do

zasobów MP SBM,,SAM- 8 I" or az dokonyw ania r ozliczen za centralne ogrzewanie
i wodę naposzczegolne lokale''. Regulamin Stanowi załącznik do uchwały.

$2

Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia, przy azym nowe zasady rozliczania
mediów będąmieć zastosowanie do rczltczęnia mediow zallpołrocze 2014 roku.

Z dniem ptzyjęcia nowego Regulaminu tract moc ''Regulamin roz|iczanla
kosztów wynikających z dostawy ciepła i gazu dla celów centralnego ogrzewania
i podgrzania wody do budynków naleŻących do zasobów MPSBM''SAM-81"
oraz dokonywania rozliczen za cęnftalnę ogrzęwanie i wodę na poszczególne

lokale'' z dnia2'10.2003 r. zpoŹniejszymi zmianami.

Sekretarz Rady Nadzorczej

flł i,t] uly
Małgor zata Woj das i ewicz

Przewodn iczący Rady Nadzorczej

,L&W#
Wojciech Matyjasiak



Uzasadnienie:

W zasobach MPSBM ,'SAM-8I" znajdują się budynki z rożnymi systemami

opomiarowania i rozliczania zuŻycia mediow, które w obecnie obowiązującym
Regulaminię roz\iczania koszlów wynikających z dostawy ciepła i gazu do

celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody nie były uwzględnione.

Wprowadzenie nowęgo Regulaminu uwzględniającego wszystkie systemy

opomiarowania wyeliminuje wszelkie niejasności i ułatwi rozpatrywanie

reklamacj i dotyczących rozlic zania mędiow.

Uregulowanla zawarte w Regulaminie będą stanowić podstawę rozstrzyganta

ewentualnych sporów sądowych.

Przyjęcie rozwiązan w zakresie dodatkowych opłat z tytułu działania

niezgodnego Z przyjętymi uregulowaniami, będzie stanowić dodatkowe

naruędzie do przeciwdziałanla postępowaniu na szkodę Spółdzielni i jej

członków.

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodn iczący Rady Nadzorczej

fił IVl^b
Małgor zata Woj daŚ i ew icz bjciech



Załącznik

do uchwały RN nr 02l04l20l4 r.

z dnia07.04.2014 r.

REGULAMIN

rozliczania kosztów wynikających z dostawy zimnej, uzdatnionej wody, ciepła
i gazu na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody do budynków
należących do zasobów MPSBM 

''SAM-81'" 
oraz dokonywania rozliczefi za

centralne ogrzewanie i wodę na poszczególne lokale.

$1

Podstawa prawna

1. Statut Społdzielni.
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyaznę (Dz.IJ. z 2012 r.,

poz. 1059, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. IJ. z 2013 r., poz.

1409, ze zm.).
4. Ustawaz dnia7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.tJ. z2006 r., Nr I23 poz.858, ze
zm.)

5. Ustawa z dnta24 czerwca I994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80
poz. 903, ze zm.)

6. Ustawa z dnia 16 wrześnta I982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 20I3r., poz,
1443, ze zm.)

7. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mięszkaniowych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1222, ze zm.).



1.

$2
Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady rczIiczania kosztów wynikających Z dostawy
zimnej, uzdatnionej wodyo ciepła i gazu na potrzeby centralnego
ogrzewania i podgrzania wody do budynków należących do zasobów
MPSBM 

''SAM_81" 
oraz dokonywania rozliczeń za centralne ogrzewanie

i wodę na poszczególne lokale.

Każdy budynek Spółdzielni traktowany jest jako odrębna jednostka
rozliczeniowa, bezwzględu na ilość węzłów cieplnych.

U Żyte w nini ej s zym Re gu l amini e v'ry r ażenia maj ą następuj ąc e znaczęnię'.

a) zuŻytadojej podgrzania.Społdzielnia Międzyzakładowa Pracownicza Spółdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa ',SAM-81'' z siedzibą w Warszawle ptzy ul olej 6B;

b) uzltkownik lokalu

2.

c) nieruchomośó

d) budynek

e) lokal

f) miejsce postojowe

g) okres rozliczeniowy

h) powierzchniawspólna

członek Spółdzielni lub osoba nie będąca członkiem
Spółdzielni, posiadająca społdzielcze prawo
do lokalu, gataŻu lub miejsca postojowego,
posiadająca odrębną własność lokalu, gataŻu
lub miejsca postojowego, najemca i podnajemca
lokalu, osoba wspólnie zamteszkĄąca oraz inne
osoby czasowo korzystające z lokali, garaŻy
i miejsc postojowych w zasobach Spółdzielni;

budynki wraz z gruntem stanowiące pod względem
prawnym i funkcj onaIny m zor ganizowaną cało śó ;

budynek mieszkalny, mieszkalno-uzl.tkowy;

lokal mieszkalny, uzytkowy lub innę pomieszczenia
wchodzące w skład budynku otaz garuŻ
wielostanowiskowy;

miejsce w garaŻu wielostanowiskowym lub
wielopoziomowym;

jest to okres obejmujący 6 następujących po sobie
miesięcy

grunt i części wspólne budynkow, które nie służą
do wyłącznego uŻytku uż1.tkownikow
p o szcze góInych l okal i ;

i) powierzchnia udziałowa lokali powierzchnia uzy.tkowa lokali wraz z powierzchnią
(udział w nieruchomości) pomieszczeń

j) urządzeniapomiarowe

ptzynaleŻnych;

za urządzenia pomiarowe uwaza się: wodomierz'
ciepłomierz, przepływomterz, podzielnik,
podzielnik ciepła

k) koszty przesyłowe ciepła i gazu obejmują



a)

b)
c)

opłatę stałą opłatę Za moc zamówioną u
dostawcy zĘĄułu dostarczonego ciepła, gazu,
ogrzewanie części wspólnych budynku,
straty przesyłowe w poziomach i pionach
instalacji budyŃu,

d) zuŻycie wody do celów administracyjnych.
Pozostałe koszty przesyłowe pokrywaj ą właścicielę
mieszkań, niezalęŻnie od indywidualnej wielkości
zuŻycia ciepła i wody.
woda zimna oraz energia cieplnae) woda ciepła



$3
Postanowienia ogólne

1. Podstawą do rozliczania mediów sąponoszone koszty ztytuŁu dostawy ciepła,
wody i gazu do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody dia danego
budynku wg faktur dostawcow) przy czym dla lokali mieszkalnych są to
kwoty brutto, a dla lokali usługowych sąto kwoty netto.

2. Koszty energii cieplnej i gazu dostarczanego do budynku dzielone Są na
koszty centralnego ogrzewaniai koszty podgrzania wody.

3. obsługa, montaż i odczyt wskazan wszystkich urządzen pomiarowych
dokonywana jest ptzez fi*y lub osoby upowaznione przez Spółdzielnię.

4. Uzytkownik lokalu zobowiązany jest do:

a) udostępnieniazajmowanego lokalu w celu:
. zarflontowania urządzen regulacyjno pomiarowych (zawory

termostatyczne, odpowietrznikt miejscowe, podzielniki ciepła'
liczniki itp.),

. dokonywania odczytów i plombowania urządzen, których
zapewnienie Sprawnego działania należy do obowiązków
Spółdzielni,

o konserwacji, naprawy i wymiany urządzeń pomiarowych,
b) umozliwienia kontroli stanu techniczn ego urządzeń w trakcie okręsu

rozliczeniowego,
c) natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Spółdzielni wszelkich

nieprawidłowości w pracy urządzen słuzących do rozliczeń, w tym ich
uszkodzeń i naruszenia plomb,

d) poniesienia powstĄch z winy uzytkownika kosztów naprawy lub
wymiany urządzen słuzących do rozliczeh na podstawie faktur
potwierdzaj ących dokonanie tych czynności.

5. Koszty związane zlegalizacjąurządzeń pomiarowych w zakręsie centralnego
ogrzewania i wody finansowanę będą Z funduszu remontowego
p oszcze gólnych nieruchomo ści.

6. Zabronione jest samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian w lokalach
polegających na:

a) zmianie przekroju przewodów,
b) zmianię rodzaju grzejników lub ich likwidacji,
c) zmtanie zaworów termostatycznych,
d) zmianie liczników pomiarowych,
e) innych zm\anach w instalacjach centralnego ogrzewanra.

7. Sprawca samowolnych zmian w instalacji c.o. zobowiązany jest do pokrycia
kosztów przyvłrócenia urządzęn do stanu pierwotnego.

8. W wypadku stwierdzenia niezgłoszonego przez uzytkownika lokalu
uszkodzenia mechanicznego urządzenia pomiarowego znajdującego się w
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9.

lokalu lub zerwania plomb oraz braku zgody na wymianę iub \egalizację
urządzenia pomiarowego' zostanie naliczona kara w wysokości ryczahowej
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz opłata Za naprawę uszkodzen
mechanicznych na podstawie faktury naprawy. opłata ryczałtowa mozę ulec
zmianie na podstawie odrębnej Uchwały Rady Nadzorczej.

ocena nieprawidłowości pracy urządzen słuzących do rozliczenia, w tym ich
uszkodzeń, dokonywana jest komisyjnie z udziałem uzytkownika lokalu
i upowaznionego pracownika Spółdzielni. Ustalenia Są dokumentowane
stosownym protokołem.

W wypadku żądania przez uzytkownika oddania urządzenia pomiarowego do
ekspertyzy celem ustalenia jego sprawności oraz otrzymania potwierdzenia
sprawności tego urządzenia, kosztami powyzszej ekspertyzy obciązony
zostanie użytkownik lokalu na podstawie kosztów poniesionych przez
Spółdzielnię. W wypadku stwierdzenia, Że urządzenie wskazywało
niepoprawne wartości' koszty ekspertyzy poniesie Społdzielnia, a rozliczęnie
mediów zostanie dokonanę na podstawie $7 punkt 5 Regulaminu.

o terminie odczytu utządzeń słuzących do rozIiczeń, zainstalowanych
w lokalach, ich uzytkownicy są powiadamiani poprzez ogłoszenia na tablicy
ogłoszeń (na klatkach schodowych), na7 dntprzed dokonaniem odczytu.

Wysokość miesięcznych zaliczek na zuŻycie wody zimnej, uzdatnionej,
podgrzanej i centralnego ogrzewania oraz Z tytułu kosztów przesyłowych
będzie ustalana na podstawie ich zuŻyc z 2 ostatnich lat kaIendarzowych, z
zastrzeżeniem $ 3 pkt. 12. JeŻe|i czas uĘtkowania budynku jest krótszy od
ww. okresu, to wysokośó miesięcznych zaliczek ustalanabędzie na podstawie
zuŻyc z budynku ostatnio oddanego do uzytkowania.

Wysokość nowych zaltczek ustaianych na podstawie zuŻycia mediów będzie
wyliczanaj eden raz w roku.
Wysokość miesięcznych zaliczek jest stała w ciągu 12 miesięcy i obowiązuje
od 1 sierpnia do 31 lipca roku następnego, z zastrzezeniem $ 3 pkt. 13, 14.

Dla lokali w budynku Dembego 5 wysokość miesięcznych zaliczek za
centralne ogrzewanie będzie ustalana na podstawie zużycia Z dwóch
poprzednich sezonów grzew czych.

Wysokość nowych zaliczęk będzie równiez ustalana w wypadku zmtany
stawek określanych ptzez dostawców mediów i wprowadzana w trybie
przewidzianym prawem tj. 14 dni od powiadomienia mieszkańców na
podstawie uchwały Zarządu.

Pierwszym okresem obowiązywania rniesięcznych zaliczęk jest okres
11 miesięcy od I.09.2014 r. do 31 lipca 2015 r.

10.

11.

12.

13.

r4.



15. W wypadku zmiany właściciela lokalu, strony umowy kupna-sprzedaży
lokalu powinny poinformować Spółdzielnię o stanie odczytów liczników
pomiarowych.

Rozliczenie kosztów zużycia wody zimnejo uzdatnionej i podgrzanej dla
budynków opomiarowanych licznikami przepĘwowymi, które znajdują się na
klatkach schodowych lub są usytuowane wewnątrz lokalu oraz op|at za
odprowadzenie ścieków.

1. opłata za zuŻycie wody zimnej i uzdatnionej ustalana jest jako wynik
przemnoŻenia ilości wody zimnej i uzdatnionej wynikającej z odczytu
urządzen pomiarowych przez Sumę stawek za dostarczęnie wody zimnej
i odprowadzenie ścieków, zgodnie z fakturądostawcy wody zimnej i odbiorcy
ścieków.

2. opłata za zużycte ciepłej wody uzytkowej wyliczana jest na podstawię
wskazań istniejących urządzen pomiarowych zainstalowanych w węzłach
cieplnych. Wyliczenie odbywać się będzie na podstawie zuĘcta w ciągu
3 miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień)' w których całe ciepło przeznaczone
jest do podgrzania wody.

3. Koszt zuŻycia ciepłej wody naliczanyjest wg następujących zasad:

a) w budynkach zlokalizowanych w Warszawie odczyt zuŻycia ciepłej
wody następuje według wskazań urządzen pomiarowych. KosŻ 1 m3

wody ciepłej w lokalu zawiera koszt zuĘcta wody zimnej oraz koszt
energii cieplnej zużytej do jej podgrzania i koszt odprowadzenia ścieków.
Całkowity kosŻ zuŻycia wody ciepłej w lokalu obliczany jest wg
poniŻszych wzorów:

Qcsnł

s4

krok 1.

krok 2.

krok 3.

Wcw :
Zcw3M

Kl..o=(WcwxSr)+S,"

Ccwlok = Kl.rn xZcwbk

jednostkowe zuŻycie energii cieplnej napod,grzanie 1m3 wody w budynku, wyliczane
na podstawie 3 miesięcy (VI-VilI) danego roku [GJ/m3]'

Wcw



Qcstta

Zcw3M

Kl.*

S1

S,,

Ccwlok

Zcwbk

Wccw

Gcw:tut

Zcwzvt

Kt.*

Stc

St,

Ccwlok

Zcwlok
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energia cieplna zxŻyta do podgrzania wody w budynku w ciągu 3 miesięcy (VI -
VIII) danego roku [GJ],

zuŻycie ciepłej wody _wg licznika głównego w budynku w ciągu 3 miesięcy (VI -
VIII) danego roku [m3],

koszt 1m3 ciepłej wody |złlm3l,

suma stawek zmięnnych za jednostkę dostarczonej energii cieplnej według faktur
dostawcy z dane go okresu r ozltczęniowego [złlGJ],

suma stawęk za 1m3 wody zimnej i odprowadzonych ściękow według faktur
dostawcy fzłlm3],
całkowity koszt zużycia wody ciepłej w lokalu, [zł]

ilość, zuŻytej ciepłej wody wg licznika w lokalu [m3]

b) w budynkach zIokalizowanych w Markach odczyt zużycia ciepłej wody
następuje wg wskazań urządzeń pomiarowych. Koszt 1 m3 ciepłej wody
zawięra koszt zuŻycia wody zimnej oraz koszt gazil zużytego do jej
podgrzania i kosŻ odprowadzenia ścieków. Całkowity koszt zuŻycia
wody ciepłej w lokalu obIiczanyjest wg poniŻszych wzorów:

Gcw:lł
krok 1. Wccw =

Zcwy,"l

K1.*= (Wccwx Stc ) * St,

krok 3. Ccwlok= Kl.* xZcwtok

jednostkowe zuŻycie gazu na w1.tworzenie energii cieplnej na podgrzanie 1m3 wody
lm3 gazulm3wodyl,

gaz zuŻyty na wytworzenie energii cieplnej do podgrzania wody w budynku w ciągu
3 miesięcy (VI - VIII) danego roku [m3],

zuŻycie ciepłej wody wg licznika głównego w budynku w ciągu 3 miesięcy
(VI - VIID danego roku [m3],

koszt 1m3 ciepłej wody [zł],

suma stawek zmiennych za jednostkę dostarczonego gazuprzetworzonego na energię
cieplną do podgrzania wody, według faktur dostawcy z danego okresu
r oz|iczeniowego [złlm' gazu],

suma stawęk za dostarczenie 1m3 wody zimnej i
faktur dostawcy |zŁlm3 wody i Ścieków],

całkowity koszt zużycia wody ciepłej w lokalu, [zł]

zuŻycie ciepłej wody wg licznika w lokalu [m3]

odprowadzenia Ścieków, według



4. Rozliczenie zuĘcia wody odbywać się będzie dwarazy do roku w odstępach
6-cio miesięcznych we wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach
Spółdzielni, bez względu na charakter lokalu (mieszkalny, uzytkowy) z
zastrzeżeniem punktu,,4 Q" :

a) w lipcu kazdego roku za I połowę roku'

b) w styczniu kolejnego roku za II połowę roku poprzedniego,

c) w wypadku wyodrębnienia się budynku rozltczenie obejmujące okręs
krótszy niż w punkcie a) lub b), będzie dokonane W następnym
miesiącu po dokonaniu wyodrębnienia się z zasobów Społdzielni,

d) dla lokali uzytkowych, zostanie wystawiona faktura korygująca za
każdy okres r ozliczenion ry.

W wypadku przewidywanej nieobecności w czasie dokonywania odczytu
liczników wody znajdujących się w lokalu' uzytkownik lokalu zobowiązany
jest przekazaó aktualne stany urządzeh pisemnie lub telefonicznie do Działu
Administracji Spółdzielni. Taka sytuacja może zaistnieć, tylko przy jednym
odczycie w roku. W wypadku kiedy uzytkownik lokalu nie przekaże
odczytów z utządzeń pomiarowych wody do Działu Admini stracj i Spółdzielni
lub nie umozliwi dokonania odczytu w lokaiu drugi taz Z rzędu Spółdzielnia
ma prawo do naliczenia zużycia jako średniej z ostatnich dwóch odczytów
powiększonej o 50%.

ss
Rozliczanie kosztów Centralnego ogrzewania

1. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla budynków opomiarowanych
przepływowymi licznikami wody naIiczane jest według odczyĄu urządzeń
pomiarowych.

Rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej odbywa się wg ponizszych
wzorów:

Qcs* Gcwsrnr

krok 1- W"* = lub Wccw --
Zcw3M Zcw*r

Q..o = W..,o x lzcwrok lub Q.* = Wccw x Ez.*1o1krok 2-
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krok 3- Q.o = Qc-Q..*



Q.o
krok 4- Zi :

EZtou"o

krok 5- Qcoror: ZjxWlxZn;k"o

krok 6- Kcolok : Qcotoł. x St lub K.o1ok: Qco1ok X StG.o

W.*_ jednostkowe zuŻycie energii ciep|nejlgazu na podgrzanLę 1m3 wody w budynku
wyliczane na podstawie 3 miesięcy (VI-MII) danego roku,

Qc:v - energia cieplna lub gaz zuŻ7Ąe do podgrzania wody w budynku w ciągu 3 miesięcy
(VI-Vil) danego roku

Wccw - jednostkowe zuŻycie gazu na wytworzenie energii cieplnej na podgrzanie 1m3 wody

lm3 gazu/m3wody],

Gcw:tul gaz zuŻyty na wytworzenie energii cieplnej do podgrzania wody w budynku w ciągu
3 miesięcy (VI - VIn) danego roku [m3],

Zcw3l{'- zuŻycie ciepłej wody wg licznika głównego w budynku w ciągu 3 miesięcy (VI-VIII)
danego roku [m3],

Q.o _ energia cieplna lub gaz zuŻyte w budynku dla potrzeb centralnego ogrzewania

Qc - energia cieplna lub gaz zuŻyte w budynku wg ciepłomierza głównego

Q.*- energia cieplna |ub gazzuŻ5Ąe w budynku do podgrzania wody w instalacji c.w,

Zcw|ok_ zuŻycie ciepłej wody wg licznika w lokalu [m3],

Zj - jednostkowe zuŻycie energii cieplnej lub gazu wg wskazań liczników w lokalu na 1

m'przepływu wody w instalacji c.o',

Qcolot< - zuŻycie energii cieplnej lub gazu na ogrzewanie lokalu,

W1- współczynnik usytuowania lokalu w bryle budynku [niemianowany], uwzględniany
w częŚci zasobów Spółdzielni,

Zbk r- przepływ wody w instalacji c.o. wg licznika centralnego ogrzewania w lokalu [m3],

Kcolok _ koszt zuŻycia energii cieplnej lub gazu na ogrzanie lokalu |zł],

St- suma stawek zmiennych za jednostkę dostarczonej energii cieplnej, według faktur
dostawcy z danego okręsu rozltczęnl'owego |złlGJ].

SrG.o- suma stawek zmiennych zajednostkę dostarczonego gazu, według faktur dostawcy
z danego okresu rozliczeniowego |zŁlm3 gazuf .

2. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla budynków opomiarowanych
c iepłomie r zami naIiczane j e st we dług odczytu uT ządzen p omi arowych.
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Rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej odbywa się wg ponizszego
wzoru:

Kcolok = QcototxSt

Kcolok- kosztzużycia energii cieplnej naogrzanie lokalu [zł],

Qcolot< - zuŻycie energii cieplnej na ogrzewanie lokalu [GJ] lub [kwh]

St- suma stawek zmiennych za jednostkę dostarczonej energii cieplnej, według faktur
dostawcy z danego okresu rozliczeniowego |złlGJ], [złlKWh] - po przeltczentu
(załączniknr.2,3).

3. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla budynków opomiarowanych
podzielnikami ciepŁa, w których znajdu1ą się lokale wyposazone
w podzielniki ciepła Zamontowane na grzejnikach oraz lokale bęz tych
podzielnikow, dokonywane jest, zgodnie Z uchwałą rady osiedla, przez
podmiot zewnętrzny, na podstawie odrębnej umowy' według metodologii
opracowanej przez ten podmiot.

4. Rozliczenie kosŹów centralnego ogrzewania dla budynkow, w których
wszystkie lokale Są nieopomiarowane' dokonywane jest na podstawie
odczytów urządzen pomiarowych, znajdujących się w węzłach cieplnych
budynku.

Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej odbywa się wg poniższych
wzorów:

Q.o
krok 1- Zz =

PUM

krok 2- Ę. = Z2xS1x Ptor

Q.o _ energia cieplna zuŻyta w budynku wg licznika głownego dla potrzeb centralnego
ogrzewania [GJ],

Zz- energia cieplna zuŻylana 1 m2 PUM [GJ/mz],

PUM - powierzchnia uzytkowo-mieszkalna budynku [m2]

Kr. - koszt zuŻycia ciepła w lokalu [zł],

St - suma stawek zmięnnych za jednostkę dostarczonej energii cieplnej, według faktur
dostawcy z danego okresu rczliczęntowego [złlGJ]

Pror - powierzchnia uzytkowa lokalu [m2]

5. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla lokali, w ktorych
ciepłomierze znajdują się wewnątrz lokali' a lokal nie został udostępniony do

odczytu, odbywa się wg. poniższych wzorów:

p



EKcolottl
krok 1- Ko,n =

XProru

krok 2- Kz1N : Ko. X PlołN X 1'5

Ę* - średni koszt ogrzania I m2lokalu udostępnionęgo |ZłlrnŻf,

Ęo1oL11 _ koszt ogtzartia lokalu udostępnionego [zł]

Plotu - powierzchnia lokalu udostępnionego [m2]'

ĘrN _ koszt ogrzania l m2lokalu nieudostępnionego (uwzględniający podwyŻszenie opłaty
o 50 oń w stosunku do lokali udostępnionych) |zł],

PloLN - powierzchnia lokalu nieudostępnionego [m2].

6. Rozliczenie kosztów energii cieplnej odbywać się będzie dwa razy do roku w
odstępach 6-cio miesięcznych we wszystkich budynkach znajdujących się w
Zasobach Spółdzielni, bez względu na charakter lokalu (mieszkalny,
uzytkowy) z zastrzezeniem punktu ,,6e" i ,,6e":

a) w lipcu kazdego roku Za I połowę roku,

b) * styczniu kolejnego roku zaIIpołowę roku poprzedniego'

c) w wypadku wyodrębnienia się budynku rozliczenie obejmujące okres
krótszy niż w punkcie a) lub b), będzie dokonane w następnym
miesiącu po dokonaniu wyodrębnienia się z zasobów Spółdzielni,

d) dla lokali uzytkowych, zostanie wystawiona faktura korygująca Za

kaŻdy okre s r ozliczeni owy,

e) dla lokali w budynku Dembego 5 rozliczęnię dokonywane będzie
jeden razw lipcu kaŻdego roku.

s6
Rozliczanie kosztów przesyłowych ciepła i gazu

Koszty przesyłowe ciepła i gazu obliczane są jako rożnica pomiędzy kosztami
wynikającymi z faktur dostawcy a Sumą obciĘeń wszystkich lokali w budynku'
ustalonych wg zasad opisanych w $ 5.

Rozliczane Są w prze\iczeniu na 1m2 powierzchni uzy.tkowo-mieszkalnej budynku
wedfug poniższego wzoru:

K,+ (Kgł - xKrot)
K*p =

PUM

Kkp koszty przesyłowe ciepła i gazuptzypada1ące na 1 -'PUM |złlmz),

13



Ks koszt stały wynikający z faktur dostawcy z danego okresu rozliczeniowego'
niezaleŻny od wielkości zuŻycia ciepła lub gazu (opłata stała, opłata Za moc
zamówionąu dostawcy ciepła lub gazu) |zł],

Kgł_ kosztzttŻycia czynnikagrzęwczego według licznika głównego ciepła lub gazu|zł],

Ktot _ koszt zużycia energii cieplnej według liczników (cw i co) lokalu [zł],

PUM - powierzchnia uzytkowo-mieszkalna budynku [m2].

Koszty przesyłowe ciepła i gazu pokrywają właściciele mieszkart, fiezależn1ę
od indywidualnej wielkości zużycia ciepła w lokalu, w przeliczeniu na Imz
powierzchni lokalu.

$7

Postanowienia końcowe

1. Właściciel lokalu lub członek Spółdzielni ktoremu przysługuje własnościowę
prawo do lokalu ma prawo wniesienia reklamacji dotyczącej rozliczenia
nalezności za pobrane ciepło lub wodę. Reklamacj ę należy składać w formie
pisemnej do Społdzielni.

2. Spółdzieln\arozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej złoŻenta.

3. okres oczekiwanianarozpatrzenie reklamacji nie zwalnia właściciela lokalu
od uregulowania nalezności w wysokości wskazanej przez Spółdzielnię.

4. Rozliczenia finansowe za zuŻycie ciepła i gazu na cęlę centralnego
o grzęw ania lub ciepłą wodę dokonyłvane Są według następuj ący ch zasad:

a) nadpłata zo staje zaliczona na p o czet opłat eksploatacyj nych,

b) dopłatę lub bieżącą nalezność wynikającą z rozliczęnta Za ciepło
lub ciepłą wodę właściciel lokalu zobowiązany jest wpłacić na konto
Społdzielni w ciągu 14 dni od daty otrzymaniarozltczenia.

5. W wypadku braku mozliwości odczytu z urządzen pomiarowych (z uwagi na
błędnie dz\ałające urządzenie) zuŻycie będzie naliczanę jako średnia zużycta
z dwóch ostatnich odczytów.

6. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wykaz budynkow
|Załącznik nr 1] pozostających w zasobach Społdzielni z okręśleniem:

a. sposobu rozliczania zużycia ciepłej wody wg punktów niniejszego
Regulaminu,

b. sposobu rozliczania centralnego ogrzęwania wg punktów niniejszego
Regulaminu,

c. uwzględniania współczynnika usytuowania lokalu w bryle budynku

I4
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Wvkaz załaczników:

1. Nr 1: ,,Wykaz budynków''.

2. Nr 2: ,,Tabe\aprzeliczeniowa wielkości jednostek energii''.

3 . Nr 3 ;,,Diagram przeliczeniowy wielkości j ednostek energii''.
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Załącznik
do Regulaminu kosztÓw wynikających z dostawy ciepła i gazu

do celÓw centralnego ogrzewania i podgrzania wody ...

"Legenda"

Podstawowe jednostki energli

J dżul

KJ kilodzul, 1kJ = 10sJ

MJ megadżul, 1MJ=10oJ

GJ gigadzul, 1GJ=10gJ

TJ teradŻul 1TJ=10lzJ

PJ peta dżul, 1 PJ = 10rsJ

Wh watogodzina

kwh kilowatogodzina, 1 kWh = 1 0s Wh

MWh megawatogodzina, 1 MWh = 10oWh

GWh gigawatogodzina, lGWh ='10gWh

t, Mg tona, jednostka masy

tpu tona paliwa umownego (węgla)' jednostka energii, 1 tpu = 29 GJ

toe

tona oleju ekwiwalentnego, jednostka energii, 1 toe = 41,9

GJ

m3p metr szeŚcienny pzeliczeniowy, jednostka pzeliczeniowa iloŚci gazu o
wańości opalowej 34.3 GJ/mg



Załącznik nr 1.
do Regulaminu kosztów wynikających z dostawy ciepła i gazu

do celow centralnego ogrzewania i podgrzania wody ...

''Wykaz budynków''.

Lp Adres budynku
Sposob

rozliczania CW
SposÓb

rozliczania CO
WspÓłczynnik
usvtuowania

Bluszczańska 74 $ IV p.3a $vp.l TAK
2 Bluszczańska 76 $ IY p.3a Svp.l TAK
3 Dembego 5 $ IV p.3a SVp.2 NIE

4 Dembego 8B $ IV p.3a $vp.l TAK
5 Grupy AK ''PółnoG" 2 $ IV p.3a $vp.l TAK
6 Grupy AK ''PółnoG" 4 $ IV p.3a $vp.2 NIE

7 Kabacki Dukt 1 $ IV p.3a $vp.l TAK
8 Kabacki Dukt 2 $ IV p.3a SVp.l TAK
o Kabacki Dukt 3 $ IV p.3a Svp.l TAK
10 Kabacki Dukt 4 $ IV p.3a Svp.l TAK
11 Kabacki Dukt 7 $ IV p.3a $vp.l TAK
12 Kabacki Dukt 8 $ IV p.3a $vp.l TAK
13 Kabacki Dukt 14 $ IV p.3a $vp.l TAK
14 KEN 15 $ IV p.3a $vp.l TAK
15 Leszno 34/36 $ IV p.3a $vp.4 NIE

16 Małachowskiego 1 $ IV p.3b $vp.l TAK
17 Małachowskiego 4 $ Iv p.3b $vp.l TAK
18 illlałachowskiego 6 $ IV p.3b $vp.2 NIE

19 illlałachowskiego 8 $ IV p.3b $vp.2 NIE

20 illlałachowskiego 10 B $ IV p.3b $vp.2 NIE

21 illlałachowskiego 12 $ Iv p.3b $vp.l TAK
22 Na Przyzbie 3 $ IV p.3a $vp.l TAK
23 Orla 68 $ IV p.3a $vp.2 NIE

24 Piłsudskiego 115 C $ IV p.3b Svp.3 NIE

25 Piłsudskiego 115 D $ w p.3b $vp.3 NIE

26 Za Łąkami 1 $ IV p.3a $vp.4 NIE

27 Za Łąkami 3 $ IV p.3a $vp.4 NIE

28 Zaruby 11 $ IV p.3a Svp.2 NIE



Załącznik nr.2
do Regulaminu kosztów wynikających z dostawy ciepła
i gazu do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody ...

,,Ta be l a przeliczen iowa wiel kości jed n ostek energ i i''

gaz

ziemny

Imt]

węgiel

tksl

słoma

15 % tłlilg,

tksl

drewno

15 % wilq,

Ik s]

olej

opałowy

ilitrl

kwh M]

gaz zremny

Im'*]

1,31 Ż,46 1,98 n.qf, 9,7? 35

węgiel

Iks]

0,7 6 aroo { Ea 0,75 7,46 ?6,8

słoma 15 o/o wilg,

Iksl

0141 0r53 0,81 0,40 3,96 14r3

drewno 15 o/o wilg,

Iks]

0r5 0,66 7,Ż4 0149 4,89 I7 
'6Ż

olej opałowy

ilitrl

7toŻ JJJJ 2,50 9,8I 35,60

kwh 0,103 0,134 0,252 0,204 0,101 3r6B

M] 0l028ń 0,0373 0t070Ż 0r0568 0 lDŻ81

Aby zmienió jednostkę energii na inną, należy pomnożyć jąprzez przelicznik, ktÓry znajduje
się na przecięciu z kolumną zamiennika, np.. energia chemiczna w 'l kg słomy o wilgotności
15% wynosi 14,3 MJ, co odpowiada energii chemicznej zawartej w 0,81 kg drewna
opałowego lub 0,41 m3 gazu ziemnego wysokometanowego.



,,Diagram przeliczeniowy wieIkości jednostek energii''

Załącznik nr.3
do Regulaminu kosztów wynikających z dostawy ciepła
i gazu do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody ...

\o
t \8.

\P
{'^ \ó

1 litr oleju
opałovąo

1kg
słomy
(15 %

wilgoci)

1m'
gazu

ziemnąo

1 kg drewna
(15 % wilgoci)

\o \-
\e

\(
\B

1kg
węgla

Aby zmienió jednostkę energii na inną, należy pomnożyĆ jąprzez przelicznik, który
znajduje się na końcu strzałki skierowanej w kierunku zamiennika


