
RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowe!

w Gorlicach
l

Załącznik nr I do Uchwały Rady Nadzorczej

Nr 14/2010 z dnia 05.03.2010 r.

Regulamin

rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach

przy ulicy Pod Lodownią 12

I. Postanowienia ogólne

§ l
l. Postanowienia rnmejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność

Spółdzielni Mieszkaniowej, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania

i centralnie dostarczanej ciepłej wody użytkowej.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o "użytkowniku lokalu" należy przez to rozumieć

osobę, której przysługuje tytuł prawny do lokalu.

3. W przypadku utraty tytułu prawnego do lokalu przez "użytkownika lokalu" należy

rozumień również osobę która używa lokal bez tytułu prawnego.

§2

l. Rozliczeniu podlegają koszty dostawy ciepła do budynku

użytkowej ponoszone przez Spółdzielnię w związku z:

- opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła,

- eksploatacją własnych źródeł ciepła oraz sieci przesyłowych i węzłów cieplnych.

ogrzania ciepłej wody

2. Rozliczenia dokonuje się na poszczególne budynki znajdujące się w zasobach

mieszkaniowych Spółdzielni.

3. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla kosztów centralnego ogrzewania i odrębnie dla

kosztów ogrzania ciepłej wody użytkowej.

§ 3

1. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię lokalu obejmującą zarówno

pomieszczenia, w których zainstalowane są grzejniki c.o. jak i też pomieszczenia nie

posiadające grzejników c.o., a wchodzące w skład lokalu (przedpokój, łazienka, we itp.).
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2. Nie wlicza SIę do powierzchni ogrzewanej centralnie powierzchni balkonów, logii,

tarasów, klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni, suszarni.

§4

1. Koszty dostawy ciepła rozliczane są odrębnie dla każdego budynku.

2. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów dostawy ciepła jednostką fizycznąjest

m2 powierzchni użytkowej lokalu, to powierzchnię tą przyjmuje się takąjak powierzchnia

lokalu wykazana w wymiarze opłat za użytkowanie lokalu.

3. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów dostawy ciepła fizyczną jednostką

rozliczeń jest liczba osób, to uwzględnia się osoby zameldowane w poszczególnych

lokalach na pobyt stały i czasowy. W przypadku gdy w lokalu mieszkalnym nie jest

zameldowana żadna osoba, jako podstawę do rozliczeń przyjmuje się liczbę osób

faktycznie zamieszkujących w mieszkaniu.

II. Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła dla celów c.o.

§5

1. Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów dostawy ciepła dla celów c.o. jest m2

powierzchni użytkowej lokali

2. W przypadku lokali użytkowych stosuje się współczynnik korekcyjny w wysokości 1,5

uwzględniający kubaturę lokali oraz sposób ich użytkowania.

3. Koszty dostawy ciepła dla celów c.o. rozliczane są w okresach rocznych liczonych od

l stycznia do 3 1 grudnia.

III. Zasady rozliczania kosztów ciepła na cele

podgrzewania ciepłej wody użytkowej

§6

1. Koszty dostawy ciepła na podgrzanie wody są rozliczane na poszczególne budynki,

do których dostarczana jest ciepła woda użytkowa z poszczególnych wymiennikowni

ciepła.

2. Podstawową jednostką rozliczeniową kosztów dostawy ciepła na podgrzanie wody. jest c'

l m3 podgrzanej wody ustalony na podstawie wskazań wodomierza.
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3. W przypadku lokali nieopomiarowanych jednostką rozliczeniową kosztów dostawy ciepła

na podgrzanie wody jest liczba osób zameldowanych w lokalu z uwzględnieniem § 4

ust. 3.

4. Koszty dostawy ciepła na cele podgrzania wody użytkowej w budynkach rozlicza SIę

w następujący sposób:

1) jeżeli wszystkie lokale w budynku są opomiarowane koszty rozlicza się odpowiednio

do zużycia ciepłej wody w poszczególnych lokalach, według wskazań wodomierzy.

2) jeżeli w budynku występują lokale opomiarowane i nieopomiarowane to wówczas od

ogólnych kosztów dostawy ciepła na cele podgrzania wody użytkowej w budynku

odejmuje się koszty podgrzania wody wyliczone dla lokali opomiarowanych, a różnicą

obciąża się lokale nieopomiarowane w przeliczeniu na ilość osób w nich zameldowanych.

5. Koszty dostaw ciepła na podgrzanie wody rozliczane są w okresach półrocznych.

6. Podstawą ustalenia stawek opłat za ciepłą wodę użytkową są koszty poniesione przez

Spółdzielnię z tytułu eksploatacji źródła ciepłej wody użytkowe}

IV. Ustalanie opłat za dostawę ciepła

§ 7

1. Opłaty za dostawę ciepła dla celów c.o. oraz ciepłej wody użytkowej ustalane

są zaliczkowo z uwzględnieniem aktualnych cen ciepła oraz przewidywanego jego zużycia.

2. Użytkownicy lokali zobowiązani są wnosić na poczet kosztów centralnej ciepłej wody

użytkowej miesięczne opłaty zaliczkowe w wysokości ustalonej na podstawie deklaracji

miesięcznego zużycia ciepłej wody użytkowej.

3. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła

powodujące istotne zmiany w wysokości kosztów (np. podwyżka cen ciepła),

to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za dostawę ciepła do lokali.

4. Decyzję o wysokości opłat zaliczkowych podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na

wniosek Zarządu.

5, Wymiar opłat za dostawę ciepła do lokali jest dokonywany w rozbiciu na :

i ul) opłaty za centralne ogrzewanie,

2) opłaty za podgrzewanie wody.

6. Miesięczna opłata zaliczkowa za centralne ogrzewanie stanowi iloczyn stawki za 1 m"

powierzchni użytkowej za c.o. i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i usługowego.

7. W lokalach opomiarowanych miesięczna opłata zaliczkowa za centralną ciepłą wodę
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użytkową stanowi iloczyn stawki za 1 m-' ciepłej wody oraz zadeklarowanej przez

użytkownika lokalu wielkości miesięcznego zużycia ciepłej wody użytkowej.

8. W lokalach niewyposażonych w indywidualne wodomierze miesięczna opłata zaliczkowa

stanowi iloczyn stawki za 1 m' ciepłej wody oraz średniej ilości miesięcznego poboru

ciepłej wody na 1 osobę w lokalu oraz w poprzednim okresie rozliczeniowym

9. Opłaty za dostawę ciepła pobierane są przez okres 12 miesięcy w roku.

10. Opłaty za dostawę ciepła płatne są z góry do 25 dnia każdego miesiąca.

v. Zasady rozliczeń z użytkownikami lokali

§ 8

l. Opłaty zaliczkowe pobrane od użytkowników lokali stanowią podstawę do rozliczenia

kosztów dostawy ciepła.

2. Rozliczenie powinno być dokonane w ciągu 3 m-cy od zakończenia rozliczenia roku

obrotowego i obejmuje porównanie poniesionych kosztów zakupu energii cieplnej oraz

opłat zaliczkowych pobranych od odbiorców.

3. Wynikająca z rozliczenia nadpłata zaliczana jest na poczet bieżących opłat za używanie

lokalu.

4. Wynikająca z rozliczenia niedopłata powinna zostać uregulowana przez użytkownika

lokalu w najbliższym terminie uiszczania opłat za używanie lokalu. W indywidualnych

przypadkach Zarząd może zdecydować o innym terminie zapłaty.

§9

1. Odwołanie dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej

wody użytkowej należy składać do Zarządu Spółdzielni w terminie 14 dni od otrzymania

dokumentu rozliczeniowego. Odwołanie złożone po terminie nie będzie rozpatrywane.

2. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez Zarząd Spółdzielni w terminie 30 dni od daty

wniesienia odwołania.

§ 10

1. W przypadku zarruany lub zbycia prawa do lokalu, a także w przypadku jego nabycia

w drodze spadkobrania Spółdzielnia dokonuje odczytu pośredniego.

2. Odczytów wodomierzy w mieszkaniach dokonują upoważnieni pracownicy Spółdzielni.

3. O terminie odczytów wodomierzy użytkownicy lokali mieszkalnych powiadamiani są
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poprzez ogólne ogłoszenie.

4. Do obowiązków użytkownika lokalu mieszkalnego należy sfinansowanie i prawidłowe

zamontowanie licznika wraz z legalizacją, co 5 lat, oraz udostępnienie wejścia do

mieszkania celem odczytu. Użytkownik niezwłocznie zawiadamia Spółdzielnię

o nieprawidłowej pracy licznika.

5. Do obowiązków spółdzielni należą okresowe odczyty liczników oraz założenie plomb na

wodomierzach.

6. Naruszenie lub uszkodzenie plomb stwierdza protokolarnie odczytujący licznik.

Za uszkodzenie lub zerwanie plomb na liczniku użytkownik obciążany jest 6-cio

miesięcznym średnim zużyciem wody obliczonym z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11

Regulamin mniejszy zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Gorlicach ul. Pod Lodownią 12 nr 14/2010 z dnia 05.03.2010 r. i wchodzi

w życie z dniem 01.01.201 Or.

§ 12

Traci moc Rozdział III Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami

mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, obowiązków

Spółdzielni i członków w zakresie napraw tych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej

w Gorlicach, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 49/97 z dnia 29.1 0.1997r.
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