
UCHWALANr 208/09
Rady Nadzorczej Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Praga"

w Warszawie
zdnia 15.12.2009 r.

w sprawie: przyjecia ,,Regulaminu rozliczania kosztow ciepla w Robotniczej
Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Praga" ".

Rada Nadzorcza Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej .,Praga" w Warszavvie dz ia la jac na
podstawie § 42 pkt. 23 litera a) statutu RSM ..Praga" postanawia:

§ 1
Przyj^c ..Regulamin rozliczania kosztow ciepta w Robotniczej Spoldzielni Mieszkaiiiovvej
.,Praga". stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§2
Wykonanie uchwaly powierza si^ Zarza^dowi RSM ,,Praga'\? ~>

§ J
Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly trac^ moc wszystkie vvczesniejsze
unormowania w pow^'zszym zakresie.

§4
Uchvvala wchodzi w zycie z dniem 01.01.2010 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodnicza^cy Rady Nadzorczej

ol
Joanna Gniszczynska >;iotr majewski
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Zalacznik do Uchwaly Nr 208/09
Rady Nadzorczej RSM ..Praga"

zclnia 15. 12.2009 r.

Regulamin rozliczania kosztow ciepla
w Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Praga"

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1
1. Postanovvienia niniejszego regulaminu obejmujci rozliczanie kosztow ciepla

przeznaczonego do centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody u/\j
dostarczanej poprzez instalacje w budynkach. stanowiaxych wlasnosc ba_clz
wspolwlasnosc Spoldzielni , oraz zarza^dzanych przez Spoldzielni^ z mocy pravva lub
na podstawie stosownych umow, w ktorych to budynkach znajdujcj sie lokale
mieszkalne lub uzytkowe, w tym garaze, uzytkowane przez osoby me bedqce
odbiorcami ciepla w rozumieniu art 45a ust.2 ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006r. Nr 89, poz 625 z pozn. zmianami).

2. Rozliczenia kosztow ciepla s^ dokonywane wedlug harmonogramu ustalonego clla
poszczegolnych budynkow lub ich zespolow. Okres rozliczeniowy vvynosi 12
miesi^cy.

3. Decyzj^ o rozpoczynaniu i przerywaniu dostaxv}' ciepla do budynkow Spoldzielni
podejmuje Kierownictwo poszczegolnych Administracji Osiedli w porozumieniu
z Zarza^dem Spoldzielni.

§2
Uzytkownikami lokali. garazy , miejsc postqjowych w garazach wielostanowiskowych
w rozumieniu niniejszego regulaminu sa_ czlonkowie Spoldzielni i inne osoby posiadajqce
spoldzielcze prawo do lokalu. garazu, miejsca postojowego w garazu
vvielostanowiskoxvym .wlasciciele, najemcy. a takze osoby zajmuj^ce lokale. garaze.
miejsca postojowe bez tytulu prawnego.

§3
Za powierzchni^ ogrzewana^ uwaza si^:

dla lokali mieszkalnych powierzchni^ uzytkowa_ lokalu oraz innych
pomieszczen przynaleznych do lokalu z wylaczeniem piwnic. chyba ze st\e
w}'posazone w grzejniki c.o.;

dla lokali uzytkowych calkowit^ powierzchni? uzytko\vc\u (sum^
powierzchni podstawowej i dodatkowej ) z wylaczeniem piwnic. chyba ze sa one
wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania ;

dla garazy powierzchni? uzytkowa^ garazu w przypadku, gd\t on
wyposazony w grzejniki c.o.:

dla miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym - povvierzchnie uz\|
miejsca postojowego w przypadku, gdy garaz wielostanowiskowy jest
\vyposazony w grzejniki c.o. lub nagrzewnice wodne c.o.
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II. PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTOW OGRZEWANIA
I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

§4
Grupa lokali lub budynek. obslugiwane przez jeden. wspolny uklad pomiarowo -
rozliczeniowy (cieplomierz) stanowi jednostk<j rozliczeniovvq.

§5
Koszty ogrzewania budynku obshigiwanego przez vvit^cej niz jeden uklad pomiarowo -
rozliczeniovvy rozliczane sa^proporcjonalnie do sumy wskazan urzqdzen pomiarovvych.

§6
Jezeli w budynku, do ktorego dostarczane jest cieplo z sieci cieplowniczej lub kot lowni
wbudowanej, znajduja^ sie lokale mieszkalne i uzytkowe. w tym garaze i miejsca
postojowe w garazu wielostanowiskowym. to przy rozliczeniu kosztow ogrzewania
i cieplej wody uzytkowej stosuje siejednolita^cen? ciepta.

§7
1. Koszty ogrzewania budynku rozliczane s^ z uzytkownikami lokali wg przvje_tej

metody rozliczen indywidualnych kosztow ogrzewania. wykorzystuji\cej cieplomierze
mieszkaniowe lub urza^dzenia wskaznikowe. Koszty cieplej wody rozliczane
sa^proporcjonalnie do wskazan wodomierzy.

2. Uzytkownik lokalu. zgodnie z art 45a ust . l l ustaw)' Prawo energetyczne.
ma obowia^zek udost^pnic lokal lub garaz w celu zainstalovvania. wymiany. odczytu
i kontroli urza^dzen wskaznikowych i cieplomierzy mieszkaniovvych.

§8
1. Rozliczenia z uzytkownikami lokali i garazy za cieplo zuzyte do ogrzewania

pomieszczen i podgrzewania wody uzytkowej prowadzone sq \e
opomiarowanym, jezeli w budynku sâ  zainstalowane:

1) w przypadku zakupu ciepla dostarczanego z sieci cieplovvniczej:

a. cieplomierz mierza^cy ilosc ciepla dostarczonego do instalacji c.o.:

b. urzaxlzenia wskaznikowe nagrzejnikowe nie beda^ce przyrziidami
pomiarowymi w rozumieniu przepisow metrologicznych. wprowadzone
do obrotu na zasadach i w trybie okreslonym \ przepisach o systemic
oceny zgodnosci; zwane dalej podzielnikami kosztow ogrzewania (p.k.o.)
lub cieplomierze lokalovve;

c. wodomierze wody cieplej do pomiaru ilosci podgrzanej wod\.
ktora zostala pobrana w poszczegolnych lokalach.

2) w przypadku wytwarzania ciepla w kotlowni wbudowanej:

a. podzielniki kosztow ogrzewania lub cieplomierze lokalowe

b. wodomierze wody cieplej do pomiaru ilosci podgrzanej wody uzytkowej.
ktora zostala pobrana w poszczegolnych lokalach.

2. W przypadku braku urzi\dzeh do indywidualnego rozliczania kosztow ogr/.euania.
o ktorych mowa w ust.l.pkt. 1 lit.b i pkt.2 lit.a lub braku urzaxlzeri do indywidualnego
rozliczania kosztow podyrzania wody, o ktorych mowa w List, l p k t . 1 l i t .c i pkt.2 lit .b.
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rozliczenia z uzytkownikami lokali prowadzi si^ nastepujc\co:

1) koszty ogrzevvania vv lokalach mieszkalnych. uzytkowych. garazach. miejscaeh
postojowych w garazach wielostanowiskowych proporcjonalnie
do powierzchni uzytkowej lokalu. garazu. miejsca postojowego w gara/u
wielostanowiskowym.

Dla lokali uzytkowych usytuowanych vv budynkach mieszkalnych do
powierzchni stosuje si^ wspolczynniki koryguj^ce . wynikaja.ce z proporcji
wysokosci lokalu uzytkowego w stosunku do wysokosci lokalu
mieszkalnego w danym budynku.

2) koszty podgrzania wody vv lokalach mieszkalnych - proporcjonalnie do liczby
osob zamieszkalych w lokalu, ustalonej zgodnie z §6 ..Zasad poclziahi.
ewidencji i rozliczania kosztow eksploatacji i utrzymania nieruchomosci
w RSM PRAGA".

3) koszty podgrzania wody w lokalach uzytkowych - proporcjonalnie do liczby
punktow czerpalnych c.w.u. (wg § 23 ust.2 regulaminu).

3. W przypadku, gdy urza^dzenia, o ktorych mowa vv ust . l ulegna^ awarii i ich \ \skazania
nie moga^ b)'c uzyte do rozliczenia bez winy uzytkownika lokalu. to nalez\c rozliczenie zamienne:

1) w przypadku ogrzewania calego lokalu - srednie zuzycie ciepla \c
rozliczeniowej na metr kvvadratowy,

2) w przypadku pojedynczego grzejnika - zuzycie ubiegloroczne jako udzial
procentowy odniesiony do aktualnego sumarycznego zuzycia ciepla
w jednostce rozliczeniowej.

3) w przypadku c.w.u. zuzycie z poprzedniego okresu rozliczeniovvego
(wg § 23 ust.6.)

§9
1. System indywidualnych rozliczeri kosztow ogrzewania w budynku stosuje sie. gdy

la^czna moc grzejnikow z nie funkcjonujqcymi podzielnikami kosztow ogrzewania nie
przekracza 25% mocy calkowitej zainstalowanej w budynku (przez moc calkowitq
zainstalowana^ w budynku nalezy rozumiec lciczn;\c wszystkich grze jn iko\ \
w budynku odniesiony do nominalnych parametrow instalacji).

2. Przez lokale z nie funkcjonujqcymi podzielnikami kosztow ogrzewania nalezy
rozumiec:

1) lokale nie wyposazone w podzielniki,

2) lokale. w ktorych podzielniki funkcjonovvaly przez okres krotszy niz 12 miesiecy.
chyba ze dotyczy to w rownej mierze wszystkich lokali w budynku.

3) lokale. w ktorych w zadnym z dwoch planowanych terminow, ani tez b^dcicym do
dyspozycji uzytkownikow w irzecim terminie indywidualnym. odczylow nie
dokonano.

4) lokale. w ktorych stwierdzono uszkodzenie lub nieumyslne znis/c/.enie
uniemozliwiaj^ce odczyt wi^cej niz jednego podzielnika kosztow ogrzewania.

5) lokale. w ktorych stwierdzono ingerencje uzytkownika /mier/ajqcq
do zafalszowania odczytu. w szczegolnosci przez zerwanie lub us/kod/enic
plomby. pokrywy, zmian? miejsca zamocowania p.k.o. na grzejniku.
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§10
Brak mozliwosci odczytania jednego podzielnika lub brak podzielnika na grze jn iku .
wynikaja_ce z winy uzytkownika lokalu. nie wyklucza lokalu z systemu indywidualnych
rozliczeri. Jako wskazanie zast^pcze dla takiego grzejnika zalicza sie maksymalne
wskazanie innego podzielnika w dowolnym lokalu mieszkalnym \ danej jednostce
rozliczeniowej na skali kontrolnej (jednolitej). odniesione do skali roboczej. \ \ l a s c i \ \ c j
dla tego grzejnika.

III. ZASADY USTALANIA KOSZTOW CIEPLA DLA POTRZEB
OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UZYTKOWEJ

§11
1. Koszty ciepla dla potrzeb ogrzewania (c.o.) i podgrzewania vvody uzytkowej. (c.vv.u.)

podlegaJ3_ce rozliczeniom indywidualnym z uzytkownikami lokali vv budynku.
obejnurjX wyl^cznie koszty zakupu od dostawcy i przesylu ciepla lub jego
dostarczenia z wlasnych zrodel i instalacji cieplnych Spoldzielni.

2. Pozostale koszty ponoszone przez Spoidzielni^ w zwiqzku z funkcjonowaniem
ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej rozliczane sa proporcjonalnie
do powierzchni lokali. 83. to koszty obejmuja^ce :

— pehict obslugtj techniczna^ instalacji odbiorczych c.o. w budynkach

— przeglajdy i obslug^ infrastruktury cieplowniczej;

— legalizacj?. \vymiane_ i napraw? glownych licznikow ciepla. comiesicczne
odczyty wskazan cieplomierzy i vvodomierzy dla potrzeb CAV.LI . wraz
z prowadzeniem dokumentacji ruchowej. kontrol^ dzialania urza.dzen
pomiarowych itd. Koszty te rozliczane sq. rownoczesnie z kosztami ciepla.
o ktorych mowa w ust.l. ale poza systemem indywidualnych rozliczen
kosztow ogrzewania. o ktorych mowa w § 14 i kosztow podgrzania. o ktorych
mowa w § 22.

Kosztow energii elektrycznej niezbednej do zasilania urz^dzen pracujacych na
potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody uzytkowej nie zalicza sie^
odpowiednio do kosztow ciepla na potrzeby c.o. lub c.w.u.

3. Uzytkownicy lokali ponoszc\c kosztow zwiqzanych z systemem podzie ln ikow
kosztow ogrzewania (p.k.o.), zgodnie z §16 p.6 . koszty wymiany i obs lugi
serwisowej lokalowych licznikow ciepla (w przypadku poziomych instalacj i c.o.). jak
tez koszty rozliczen .

§12
1. Rozdzial kosztow c.o. i c.w.u.:

1) koszty stale zakupu ciepla na cele c.o. i c.w.u. rozdzielane Sci proporcjonalnie
do ich mocy zamowionej wg aktualnej umowy o dostaw^ ciepla dla budynku

2) koszty zmienne (licznikowe) rozdzielane sa^ odpowiednio do stopnia
opomiarowania wezla (kotlowni):

gdy jest: cieplomierz glowny. cieplomicrz c.o. i cicplomierz c. \ \ . i i .
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proporcjonalnie do zuzycia zarejestrowanego na cieplomierzach c.o. i C.W.LI .
gdy jest: cieplomierz glovvny i cieplomierz c.o. - koszty c.o. wg wskazaii
cieplomierza c.o., natomiast koszt C.W.LI, jako roznica wskazaii cieplomierzy
gdy jest: cieplomierz glowny i cieplomierz C.VV.LI. - koszty c.w.u wg
wskazania cieplomierza c.w.u.. a koszty c.o. jako roznica wskazaii
cieplomierzy
gdy jest tylko cieplomierz glowny - koszty C.W.LI, okresla si? szacunkowo.
przyjnuij^c za podstawe srednie zuzycie w miesi^cach. w ktorych n ie bvlo
zuzycia na cele c.o.

2. Koszty ciepla ustalane saj

1) w przypadku ogrzewania - odrejbnie dla kazdego taidynku

2) w przypadkLi podgrzania vvody -- odrebnie dla budynku w przypadku wezla
indywidualnego. a w przypadku braku takiej mozliwosci - dla zespolu budynkow.
obslugivvanych przez grupowy w?zel cieplny. stanowia^cych wspoln<\e
rozliczeniowa^.

3. Koszty ciepla Listala si? i rozlicza odrebnie dla kazdego okresu rozliczeniowego.

§13
1. Uzytkownik lokalu, garazu . miejsca postojowego w garazLi wielostanowiskowym

obowia^zany jest vvnosic co miesicjc zaliczki miesi^czne na poczel naleznosci z t y t u l u
kosztow zakupu ciepla, pozostalych kosztow ciepla. o ktorych mow/a w § 1 1 ust.2 oraz
kosztovv servvisLi p.k.o. lokalowych licznikovv ciepla i rozliczeii kosztow ogrzewania.
o ktorych mowa w § 11 ust.3.

2. Zaliczka miesi^czna. o ktorej mowa w List.l odpowiada sredniomiesiecznvm kosziom
ciepla za ostatni okres rozliczeniowy, powi^kszonym wspolcz.) n n i k i e m 1 . 1 oraz
jednej dvviinastej kosztow rozliczenia o ktorych mowa vv § 11 List.3.

3. W uzasadnionych przypadkach, na vvniosek Administracji Osiedla. Zarzc\ Spoldzielni
moze w trakcie okresu rozliczeniowego zmienic wspolczynnik. o ktorym mowa
w ust.2.

4. Po wla^czeniu lokalu. garazu. garazu wielostanowiskowego do s>-.stcinu
indywidualnych rozliczen kosztow ogrzewania w pierwszym okresie
rozliczeniow}'m. zaliczk? ustala si? bior^c za podstawe sredniomiesi^czne koszty
ogrzewania budynku w poprzednim okresie rozliczeniowym. powiekszone
wspolczynnikiem 1.5.

5. W przypadku budynkow nowooddanych i nabytych. zal iczki dolyc/ace
przewidywanych kosztow ogrzewania okreslane b?dc\a podstawie \ \skaznika
sezonowego zuzycia ciepla E wedlug Polskiej Normy i przewidywanego kos/.tu I ( i J .

6. Na pisemny wniosek uzytkownika Zarza^d Spoldzielni moze w uzasadnionych
przypadkach zmniejszyc lub zwi^kszyc wysokosc zaliczki.

7. Zaliczki stanowiq integraln^ cz?sc oplat miesiecznych za lokal. graz miejsce
postojowe w garazu wielostanowiskowym.
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IV. SYSTEM INDYWIDUALNYCH ROZLICZEN KOSZTOW OGRZEWANIA

§ 1 4
1. Koszty ciepla. o ktorych mowa w § 11 ust. 1. dotycz^ce c.o.. ustalone dla okresu

rozliczeniowego. rozliczane sajni^dzy uzytkownikovv lokali nastepujc\co:
1) 40% kosztow rozliczane jest proporcjonalnie do powierzchni lokal i /koszty

wspolne/
2) 60% kosztow rozliczane jest wg wskazari podzielnikow kosztow ogrzewania

lub lokalowych licznikow ciepla /koszty indywidualne/.
2. Koszty ponoszone przez Spoldzielni? w zwiazku z funkcjonowaniem ogrzewania.

o ktorych mowa w § 11 ust. 2, rozliczane sa^ mie_dzy uzytkownikow lokali
proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokali. garazy. miejsc postojouvch
w garazach wielostanowiskowych.

§15
1. W systemic indywidualnych rozliczen kosztow ogrzewania stosuje sic

wspolczynniki wyrownawcze dla lokali z racji ich roznego pod \\zgledem
energetycznym usytuowania w bryle budynku. Jako niekorzystnie polozone uwaza si?
lokale. ktore znajduja^ sie mi^dzy innymi pod nie ogrzewanymi poddaszami lub
stropodachami. nad nie ogrzewanymi piwnicami. przeswitami. przejazdami. a takze
narozne.

2. Dla lokali uzytkowych i garazy wartosc wspolczynnika wyrownawczego ustala sie w
wysokosci 1,0.

§16
1. Odczyty. czynnosci serwisowe i rozliczenia kosztow centralnego ogrzc\ \ania

dokonywane sa^ przez pracownikow Spoldzielni lub specjalistycznq firme. Osoby
dokonuja^ce odczytow musza^posiadac identyfikatory firniy.

2. Serwis urz^dzeri do indywidualnego rozliczania poiajczony z odczytem odby\va sie
wg ustalonego harmonogramu . raz w roku :

1 ) w terminie podstawowym.

Okres oczekiwania na serwisantow nie powinien przekraczac 2 godzin.

2) w terminie dodatko\v)'m, przypadaja^cym co najmniej 6. ale nie wiecej niz 14 dni
po uplywie terminu podstawowego. w ktorym okres oczekiwania na serwisanlow
moze wynosic 4 godziny. Odczyty dokonywane sj\y godz. 1 60(l a 20 "'.

3. W w)'jcitkowych przypadkach i na wniosek uzytkownika. ktory z jakichs powodovv nie
mogl udost^pnic lokalu w ustalonych terminach odczytu. dopuszcza sie mozliwosc
uzgodnienia ze Spoldzielni^ indywidualnego terminu odczytu. Oplata za tq usluge jest
zgodna z obowiajzuja^cym cennikiem. ustalonym przez Zarz^d Spoldzielni . Odc /x ty
takie przeprowadzane sq w godzinach 7.00 do 1 6.00.

4. Terminy odczytow podstawowych i dodatkowych dla budynku vv\a / ustalonego
harmonogramu rocznego.

5. Pisemne zawiadomienie o lerminach odczyto\a sie na iabl ic \i
w budynku z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni.
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6. Serwis urz^dzen do indywidualnego rozliczania kosztow ogrzewania odhyvva sie raz
w roku i obejmuje nast?pujajce czynnosci:

1 ) dla podzielnikow elektronicznych:
— spravvdzenie stanu umocowania podzielnika i plomby.
— odczyt wartosci wskazan podzielnika, spravvdzenie baterii zasilajacej i jej

wymian? w przypadku zuzycia,
— przygotowanie podzielnika do rejestracji zuzycia ciepla vv nowym

okresierozliczeniowym.
2) dla cieplomierzy lokalowych:

— sprawdzenie stanu technicznego elementovv cieplomierza
(przeplywomierza, urzaxlzenia zliczaja^cego, przewodow ta.cza,cych).

— sprawdzenie plomb,
— kontrol? stanu baterii zasilaj^cej i jej wymiane w przypadku zuzycia.
— odczyt wartosci wskazan cieplomierza.

Niezaleznie od powyzszego. Administracja Osiedla moze ustal ic inne czynnosci
serwisowe. zaleznie od potrzeb.

7. Obovvia^zkiem uzytkownika jest udostejDnienie lokalu osobom dokonujajcym odcz\u
i serwisu p.k.o. w czasie vvyznaczonym na dokonanie odczytu. podanym
w zawiadomieniu.

8. Do uzytkownika nalezy zapewnienie dost^pu do kazdego podzielnika (zdjecie oslon
1 obudow grzejnikowych. ewentualne odsuni^cie mebli. baxlz wyeliminowanie innych
utrudnien w realizacji czynnosci serwisowych) .

§17

1. Pisemne rozliczenie indywidualne kosztow ciepla winno nastajoic przed uplywem
2 miesi^cy od zakonczenia okresu rozliczeniowego.

2. Nowa wysokosc zaliczki ustalona zgodnie z § 13 obowicizuje od dnia podanego
w wj'druku czynszovvym. dostarczonym la^cznie z rozliczeniem kosztow ogrzewania.
o ktorym mowa w List. 1 .

3. Uzytkownik lokalu moze reklamowac rozliczenie w ci^gu 14 clni od daty jego
otrzymania, pisemnie w siedzibie Administracji Osiedla.

§18
1. Jezeli w wyniku rozliczenia wniesionych zaliczek wystaj^i nadplata. zaliczana jest ona

na poczet wymaganych i przyszlych oplat miesi?cznych za lokal.

2. W razie niedoptaty uzytkownik obovviq.zany jest wniesc brakujqca. kwote rownoczesnie
z najblizsza^ oplatq miesi^czna^ za lokal. Jezeli kwota niedoplaty przekracza \c
jednomiesi^cznej zaliczki. uzytkownik moze wnosic doplaty w kolejnj'ch ratach
miesi^cznych. jednak nie mniejszych niz dwukrotna wielkosc obowia_zujacej /a l icz .ki
za cieplo.

§19
1. W przypadku zmiany uzytkownika lokalu lub uwolnienia lokalu . Spoldzielnia

dokonuje odczytu podzielnikow i nanosi dane w protokole zdawczo-odbiorczym
celem umozliwienia pozniejszeuo indywidualnego rozliczenia koszto\.

RAD\A
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Rozliczenie z uzytkownikiem zwalniaj^cym lokal nastepuje w lerminie. o ktorym
mowa w § 17 list. 1.

2. W przypadku braku zgloszenia do Spoldzielni zmiany uzy tkownika l o k a l u
i niesporz^dzenia protokolu. o ktorym mowa w § 19 list. 1. rozliczane koszty ciepla
obcicizaja_aktualnego uzytkownika lokalu.

§20
Postanowienia § 16-19 stosuje si$ odpowiednio do uzytkownikow garazy i mic j s c
postojowych w garazach wielostanowiskowych.

§21
1. Uzytkownik. ktory nie udostepnil lokalu i nie mozna bylo dokonac odczytu rocznego

w ustalonych terminach. obowi^zany jest ponosic oplaty w czesci zaleznej od zuzycia
obliczone wg maksymalnego zuzycia odniesionego do metra kvvadratowego lokalu
w tej jednostce rozliczeniowej w aktualnie rozliczanym okresie.

2. Uzytkownik garazu. w ktorym nie mozna bylo dokonac odczytu rocznego
w ustalonych terminach. obowiajzany jest ponosic oplaty w czesci zaleznej od zuzycia
wg sredniego zuzycia odniesionego do metra kwadratowego garazu w tej jednostce
rozliczeniowej w aktualnie rozliczanym okresie.

3. W przypadku niedokonania odczytu w kolejnych okresach rozliczeniowych. koszty
ciepla b^dq. w kolejnym oki'esie rozliczane wg § 21 ust. 1.

4. Uzytkownik ma mozlivvosc powrotu do sposobu rozliczania wg zuzycia po zlo/.eniu
odpowiedniego zgloszenia w Administracji Osiedla i dokonaniu przez jej
pracownikow lub firing rozliczaja^c^ odczytu wst^pnego. platnego wg obowic\zujc\cego
cennika.

V. SYSTEM INDYWIDUALNYCH ROZLICZEN
KOSZTOW PODGRZANIA WODY WODOCIAGOWEJ

§22
1. Uzytkownik lokalu spelniajaj:ego warunki techniczne wymienione w ^ 8 zobo\\t ponosic oplaty za przygotowanie cieplej wody uzytkowej \\ ind> \ \ i d L i a l n e g o

rozliczenia kosztovv okreslonych proporcjonalnie do \\skazaii \ \odom icrzy
lokalowych cieplej wody.

2. Koszty podgrzania wody. ustalone wg zasad okreslonych w § 1 1 i rozliczone \\ § 12
podlegajci rozliczeniom indywidualnym mi^dzy uzytkownikow lokal i nastepujqco:

a. koszty stale (niezalezne). w wysokosci 30 % sumy kosztow. rozliczane wg
liczby osob zamieszkalych w lokalu. a w przypadku lokal i niezamieszkalych.
liczone dla 2 osob na lokal.

b. koszty zmienne (zalezne od zuzycia. czyli inaczej koszt) l i czn ikowe) .
w wysokosci 70% sumy kosztow. rozliczane proporcjonalnie do \\skazaii
wodomierzy lokalowych c.w.u. lub oszacowaii zgodnych z § 23.
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3. W rozliczeniu nie uwzgl?dnia si? kosztow wody uzytkowej. ograniczajqc sie tylko
do kosztow energii potrzebnej do jej podgrzania. Zasady rozliczania kosztow zuzycia
wody okresla oddzielny regulamin.

4. Uzytkownik lokalu obowiqzany jest wnosic co miesiqc zaliczki miesieczne na poczel
naleznosci z tytulu kosztow podgrzewu cieplej wody.

5. Zaliczka miesi?czna. o ktorej mowa w ust.4 ustalana jest na podstawie \\ielkosci
kosztow przygotowania cieplej wody i wielkosci jej zuzycia w poprzednim okresie
rozliczeniowym.

6. Po uplywie 6 miesi?cy od zakonczenia poprzedniego okresu rozliczenhmego
dokonuje si? rozliczenia kosztow podgrzania wody vvedlug wskazaii wodomierzy
lokalowych cieplej wody - w oparciu o stawk? za podgrzew wodv . ustalonq na
podstawie prognozowanego kosztu ciepla na cele c.w.u. Powyzsze traktuje s i e j ako
rozliczenie posrednie.

§23
1. W przypadku lokali mieszkalnych nie wyposazonych w wodomierze wody cieplej

bqdz tez lokali, w ktorych podczas odczytu stwierdzone zostanie uszkodzenie
wodomierza lub jego plomby, nie zgloszone wczesniej przez uzytkownika oraz tarn,
gdzie lokal nie zostal udost?pniony do odczytu, rozliczenie kosztow podgrzania wody
zostanie sporzqdzone wedlug pojedynczego ryczahu 12,0 mVmiesiqc na osobe
zamieszkalq. Powyzszy tryb rozliczen b?dzie mial zastosowanie przez okres.
w ktorym mial miejsce co najmniej jeden z wymienionych powyzej przypadkow.

2. Przy rozliczaniu kosztow podgrzania wody w lokalach uzytkowych w przypadku
analogicznym jak w ust.l przyjmuje si? zuzycie zast?pcze c.w.u. w wysokosci 8,0 nr1

na kazdy punkt czerpalny c.w.u. w lokalu.

3. Rozliczenia kosztow podgrzania wody. o ktorych mowa w ust . l i ust.2 sq ostaleczne
a odczyty wodomierzy sporzqdzone mi?dzy terminami odczytow nie upowazniajq
do zmiany tych rozliczen.

4. W przypadku niedokonania odczytu w kolejnych okresach rozliczeniowych, koszly
ciepla bedqw kolejnym okresie rozliczane wg ust.l.

5. Uzytkownik ma mozliwosc powrotu do sposobu rozliczania wg zuzycia po zlozeniu
odpowiedniego zgloszenia w Administracji Osiedla i dokonaniu przez jej
pracownikow lub firm? rozliczajqcq odczytu wodomierzy wody cieplej. platnego wg
obowiqzujqcego cennika.

6. W przypadku zgloszenia uszkodzenia wodomierza zuzycie \ \ody cieplej. bedqce
podstawq do obliczenia kosztow podgrzania. zostanie przyjete za cah okres
od ostatniego protokolarnego odczytu wg wzoru:

Vc - (Vp / LP) x Lc
gdzie:
Vc - zuzycie wody cieplej za okres od ostatniego odczytu do dnia wymiany

wodomierza c.w. [nr1]:
Vp - zuzycie wody cieplej w poprzednim okresie rozliczeniowym.[m ];
LP - ilosc dni ktore liczyl poprzedni okres rozliczeniowy;
Lc - ilosc dni miedzv ostatnim odczytem i wymiana wodomierza.
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§24
1. Uzytkownik lokalu zobowizjzany jest niezwlocznie powiadomic SpcSldzielnie

o kazdym przypadku uszkodzenia instalacji c.o. i c.vv.u. w obrebie lokalu jak te/
podzielnika kosztow lub wodomierza. pod rygorem ponoszenia odpowiedzialnosci
za wynikla^ st<\d szkod^.

2. Uszkodzenia. o ktorych mowa w ust. 1. powstale z przyczyn niezaleznych
od uzytkownika lokalu. Spoldzielnia usuwa nieodplatnie.

3. W przypadkach spornych i wobec trudnosci z ustaleniem przyczyn uszkodzenia.
Spoldzielnia povvoluje doraznie komisj? .

VI. KARY REGULAMINOWE

§25
1. Zabroniona jest kazda samovvolna ingerencja uzytkownika w instalacje c.o. i c.w.u.

bez zgody Spoldzielni, a w szczegolnosci:

1) zamontowanie dodatkowych grzejnikow. powi^kszenie istnieja^cj'ch zeslawow
oraz ich zmiana;

2) likwidacja grzejnikow (demontaz);

3) spuszczenie wody z instalacji c.o.;

4) zmiana nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych lub likwidacja kryz. :

5) uszkodzenie podzielnika kosztow. cieplomierza lub wodomierza . ich plomb.
zmiana miejsca zamontowania, oraz kazde inne dzialanie. zmierzaj^ce do
zafalszowania lub uniemozliwienia indywidualnego rozliczenia kosztow
centralnego ogrzewaniajak tez kosztow podgrzania wody uzytkowej.

6) wszelkie samodzielne . nie uzgodnione ze Spoldzielniq przerobki ins ta lac j i
grzewczej lub wodnej .

Powyzsze jest raza^cym naruszeniem zasad wspolzycia oraz stanowi podstawc do
zastosowania kar .

2. Uzytkownika lokalu dopuszczajc\cego si$ czynnosci wyszczegolnionych w ust. 1,
Spoldzielnia obcia^zy kara^ regulaminowa w wysokosci 500 zl za kazde z
wymienionych wykroczen. Ponadto uzytkownik jest zobowia^zany do prz\a
stanu wczesniejszego .

3. Niezaleznie od wymienionej w ust.2 kary regulaminowej, Spoldzielnia moze
dochodzic odszkodowania uzupelniaja^cego na zasadach ogolnych . \u
gdy szkoda przekracza wysokosc kary regulaminowej.

§26
Srodki finansowe uzyskane w wyniku egzekwowania kar. po odliczeniu kos/to\a szkod spowodowanych dzialaniami. o ktorych mowa \ 25. powiekszaja

fundusz remontowy (Fundusz Efektywnosci Energetycznej). z przeznaczeniem
na kontynuacj£ dzialan energooszczednych.
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VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§27
Skutki fmansowe uznanych reklamacji podlegaja^ rozliczeniu z uzytkownikami l o k a l i
tego budynku/nieruchomosci w kolejnym okresie rozliczeniowym. korygujqc
odpowiednio kwot? calkowitych kosztow centralnego ogrzewania lub podgrzania vvody.

§28
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podj^cia uchwaly i ma zastosowanie do rozliczeri
kosztow i ustalania oplat. ktorych termin przypada po tej dacie.
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