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Rozdział I

POSTANOWIEMA OGOLNE
1.

§1

Rozliczeń kosztów energii cieplnej zuĘwanej na potrzeby centralnego
ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej dokonuje się na podstawie:
- Ustawy z dnta24 częrwęa 1994 r. o własnościlokali ( tekst jednolity Dz.U.
z20l5r., poz.r892)
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.TJ. z20l7 r.,
poz.220 ),
- Ustawy z dnia 15 grudnia2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst
jednolity Dz.IJ. z201,3 r. poz.1222 zpoźn. zrnianami),
- Ustawy z dniaZl częrwca2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminnym i o zmianie Kodęksu Cywilnego ( Dz. U. z20I4t.,poz.
150 ),

- Statutu MMSM oraz unornowań niniejszego Regulaminu.
2"Energia cieplna napotrzeby centralnego ogrzewania dostarczana jest irozliczana
w systemie nieopomiarowanym .
3. Energia cieplna na potrzeby ciepłej wody dostarczana jest irozliczana w systemie opomi arowanym (wo domi e r ze) i nieop omiarowanym (ryczałtowym).

§2

Uzytę w regulaminie określenia oznaczają
1" Ciepło - energia cieplna zawarta w wodzie gorącej, parzę lub innych
nośnikach,
2. Odbiorca - kńdy kto otrzymuje lub pobiera ciepło dostarczone na podstawie
umowy z dostawc ą ciepła,
3. Uzvtkownik lokalu - osoba korzystająca z lokalu, do którego dostarczane jest
ciepło,
4. Nięruchomość-budynek lub inny obiekt budowlany stanowiący zamknięty układ
technologiczny dostaw ciepła do lokali indywidualnych,
5. Pomieszczenia wspólnego uąvtkowania- klatki schodowe, suszarnie, pralnie,
pomie szc zenia technicme, korytar ze itp.
6. Kosźy całkowite - suma kosztów stałych i zmiennych,
7. Kosźy stałe - częśccałkowi§ch kosżów centralnego ogrzewania w nieruchomościobejmująca koszfy stĄch składników opłat za dostawy ciepła,
ogrzewania pomieszczęń wspólnego ufiku oraz agTzewania mieszkań,
8. KoszĘv zmięnne- częśćcałkowitych kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomo śc i obej muj ąca ko szty o grzewan ia pr zez grzej niki w mie szkaniach,
9. Koszł ciepła - stanowią faktury dostawcy zatwięrdzonę przez Zarząd

\Ę

Spółdzielni,
10.0kręs rozliczeniowy- okres umowny (12 m - cy - rok kalendarzov,ry), zakłory
cyklicznie dokonuje się rozliczeń polegających na porównaniu poniesionych
przęz Spółdzielnię kosźów związarrychzzakupem ciepła dla celów ogrzewania
i podgrzewania wody wodociągowej oraz opłat zaliczkowych pobranych
od uĄrtkowników lokali:
11.Czynsz miesięczn}z - podana w zawiadomieniu kwota (obejmująca opłatę
eksploatacyjną i opłaty zależne) wraz zbieżącym rachuŃięm za wodę.
|2. GJ - jednostka określającailośćciepła ( w jednostkach GJ Spółdzielnia
kupuje ciepło od dostawcy ciepła ).

Rozdział II
PO

1.

STANOWTENIA SZCZEGOŁOWE

§3

Rozliczeń (podziałów) kosztów za ciepło przypadające na uzytkowników mieszkń w poszazęgólnych nieruchomościach dokonuje się w oparciu o:
a) powierzchnię uĄrtkową lokalu,
b) wskazania wodomięrza na ciepłą wodę,
c) ilośćosób ( rozliczęniaryczałtowe za ciepłąwodę w lokalach niewyposażonych w wodomierze).

§4

1. Stawki zaciepło wylicza się:
- opłafy zaliczkowe rrapotrzeby centralnego ogrzewania (w

zł.lmz)- na podsta-

wię kosźów ciepła oruzptognozowanego zuĘcia GJ,
- zapodgrzanie wody wodociągowej w złlGJ i złlm3.
2. Stawki opłat Wszczególnione w ust. 1 mogąulegać zmianie w trakcie okresu
rczliczeniowęgo obowiązującęgo w Spółdzięlni na skutek wprowadzenia
przęz dostawców ciepła nowych taryf lub odnotowaniav,ryższego niz prognozowany poziom zuĘcia ciepła.

1.

§5

Koszfy ciepła dostarczanego do budynków, dla celów dokonywanychrozliczęń
podlegaj ą podziałowi na:
a) całkowite koszry ciepła:
- koszĘ stałe - zgodnie z zamówionąmocą
- koszty zmienne - iloczyn stawki zaGJ w/g umowy z dostawcą ciepła

i wskazań odczfiów nawęzłach cieplnych

b)

koszĘ podgrzania wody wodociągowej
- kosźy stałe zgodnię z zamówionąmocą
:

- koszfy zmienne - Iloczyn ceny jednostkowej (zł.lGJ) podgrzania ciepłej
wody t zuĘcia (GJ),

c) koszty ciepła napotrzeby centralnego ogrzewania:
- kosz§ stałe - zgodnie zzamowionąmocą
- koszty zmienne -różnicakosźów zmiennych ogółem i poniesionych
ko sztów zmi ennyc h z tytułu p od grzania wody wo do c iągowej .
2. Zużycie indywidualne ciepłej wody dla uzytkowników mieszkań liczone jest:
a) w lokalach opomiarowanych w wodomięrze w/g wzoru

m3xW.

gdzie:
m3 - ztlzycie wody wodociągowej na potrzeby podgrzani a zgodnie
zę w skazani ami wo do mierza,
W, - współczynnik określającyilośćGJ na podgrzanie 1 m3 wody
w przedziale od 0,20 - 0,40 .Wysokośćwspółczynnika
na p o szcze gólne ni eruchomo śc i zatwi er dza Zarząd Sp ółdzi e lni
b) w lokalach nieopomiarowanych w wodomierze wlg wzoru:

itośćosób x ryczałt (m3/osobę)

3. DochodemztsĄuŁu ciepła jest suma miesięcznych opłat wniesiona przęzużyt-

kownika w okresie rozliczęntowym.

§6

Po zakończęniu okresów rozliczęniowych dokonuje się końcowychrozliczęń
kosztów energii cieplnej na podstawie fakĘcznie poniesionych kosztów i pobranych zaliczęk.
Z.Rozliczeń kosztów ogrzęwania i podgrzania wody wodociągowej na posz1.

cze góIny ch uĄrtkowników dokonuj e Spółdzielnia, przy azym|
_ nadpłata lub niedopłata z
§rtułu centralnego ogrzewanta (rożnica pomiędzy
faktycznie poniesionymi kosźami, a pobranymt zaliczkami ) na danym
budynku r ozltczanaj e st na wszystkich uzytkowników prop orcj onalnie do

powierzchni uzytkowej zajmowanych przez nich mieszkań,
- nadpłata lub niedopłata z ĘĄułu podgrzania wody wodociągowej (róznica
pomiędzy faklycznie poniesionymi kosźami, a dochodami z odczfiów
- z wodom !ęrzy indywidualnych zainstalowanych w poszczególnych
lokalach ) na danym budynku roz|iczanajest na wszystkich uzytkowników
proporcjonalnie do ilościzużfiej wody w poszazęgólnych lokalach
mieszkalnych.
Nadpłata ta po potrąceniu ewentualnego zadłużęnia wobec Spółdzielni

z innych §rtułów, zostanie zaliczonana poczet wpłat doĘczących innych
(następnych) okresów rozliczęn.
W przypadku niedopłaty (naliczone zaliczkii zużyciamniejsze niz
rzeczywisty koszt
- właściciellokalu zobowtązany jest zapłació w terminie 30 dni od otrzymania rozIiczęnia lub w terminie określonymw zawiadomięniu o rozliczeniu. Od nieterminowej wpłaĘ Spółdzielnianalicry odsetki w ustawowej wielkości.
3. Kosz§ energii cieplnej rozlicza sięraz w roku za caĘ okres rozliczęniowy.
4. OdcryĘ wskazańwodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych
dokonywane są
- wodomierze z modułem radiowym - razw miesiącu wg stanów na ostatni
dzięń miesiąca,
- wodomierze nie posiadające modułu radiowego - odczylu dokonuje inkasent,
razw miesiącu, zgodnie z informacjąwywieszonąna tablicach ogłoszeń
znajdujących się na klatkach schodowych.

Rozdział III

POSTANOWIEMA KONCOWE

§7
Uzytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomięnia Spółdzielni
o zauważonych wadach lub usterkachzamontowanych w lokalu przyrządow
słuzących r oz|iczeniu zużytej wo dy.
2. Zabrania się uzytkownikom dokonywania wszelkiego rodzaju samowolnych
przeróbek instalacj i centralnego o grzewan ta i utządzen shńących indywidualnym rozliczęniom.
1.

§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą stosowane przępisy Statutu i regulaminów wewnętrmych SpółdzięInt.

§9
Traci moc ,,Regulamin rozliczania energii cieplnej w zasobach MMSM
we Włocławku" w brzmieniu ustanowionym UchwałąNr ru,lslllz}tl
z dnia24.10.2011 roku.

§10
Regulamin wchodzi w zycie z dnięm podjęcia. Regulamin zatwierdzono
na posiedzęniu Rady Nadzprczej MMSM we Włocławku w dniu

uchwałąNr X |l
sekretarz
Rady Nldzorczej

ł,{n

Beata Łupńska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Piotr Kącki
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