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Rozdział I

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

1. Rozliczen kosztów energii cieplnej zuĘwanej na potrzeby
centra]nego ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej
dokonuje się na podstawie:
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycztle
(Dz.U.2022.1385 t.j. z dnia 2O22.a7 .O1),
Ustawy z dnia 15 grudnia 2OO0 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz.U .2O2t.1208 t.j. , dnia 2021.a7 .O2),
Ustawy z dnia 1,6 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
(Dz.U .2021.648 t.j. z dnia 2021.04.08),
Rozporządzenl,a Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia
2O2l r. w sprawie warunków ustalania technicznej mozliwości
i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów
ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody uąltkowej,
warunków wyboru metody rozLiczania kosztów zakupu ciepła oraz
zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczęniach
(Dz.U .2a2t.2273 z dnia 2021.12.09),
Statutu MMSM araz unormowań niniejszego Regulaminu.

2. Energia cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania d,ostarczana
jest i rozltczarla w systemie nieopomiarowanym.

3. Energia cieplna na potrzeby ciepłej wody dostarczana jest
i rozliczana w systemie opomiarowanym (wodomierze).

§2

Użryte w regulaminie określenta oznaczają:
1. Ciepło - energia cieplna za,warta w wodzie gorącej, parze lub innych

nośnikach,
2. Odbiorca - każdy kto otrzymuje lub pobiera ciepło dostarczone

na podstawie umowy z dostawcą ciepła,
3. Uąvtkownik lokalu osoba korzystająca z lokalu, do którego

dostarczane jest ciepło,
4. Grupa lokali - budynek lub inny obiekt budowlany stanowiący

zarr'knięty układ technolo giczny dostaw ciepła do lokali
indywidualnych,

5. Wodomierz ełówny przyrząd pomiarowy słuzący do pomiaru
objętości wod,y, która przez niego przepĘwa,
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6. Ciepłomierz qłówny wrządzenie pomiarowe określające zużycie
ciepła w grupie lokali,

7 " Koszty całkowite - suma kosztów stałych, zmiennycln oraz nośnika
ciepła,

8. KoszĘy stałe - koszty mocy zamówtonej u dostawcy ciepła,
9. koszĘr zmienne- koszty ciepła zarejestrowane przez ciepłomierz

główny w grupie lokali,
10. Nośnik ciepła - uzupełnienie czynntka grzewczego w instalacji,
11, Okres rozliczeniowy - okres umowny (I2 m-cy - rok ka7endarzor,vy),

za który cyklicznie dokonuje się rozliczeń polegających
na porównaniu poniesionych przez spółdzielnię kosztów anliry,anych
z zakupem ciepła dla celów ogrzewania i podgrzewania wody
wodociągowej oraz opłat zaJiczkowych pobranych od uą,.tkowników
lokali,

12. Zaliczka miesięczna - prognozowarua opłata na pokrycie kosztów
zakupu ciepła.

Rozdział II

Po STANowiBtvIł SZCZEGO ŁoWE

§3
Rozliczenia całkowitych kosztów zakupu ciepła dostarczanych
do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i uąytkowe,
zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami dokonuje
się w oparciu o:

a. powierzchnię uzytkową iokalu,
b. wskazania wodomie rza głownego na pod.grzanre wody,
c. wskazania ciepłomierza głównego.

§4
1. Zarząd spółdzielni na podstawie analizy kosztów i zuĘcia energii

cieplnej ustala miesięczne za7tczki na potrzeby centralnego
ogtzęwarria oraz na podgrzanie wody wodociągowej.

2. Stawki opłat Wszczególnione w ust. 1mogą ulegać zrrrianie
w trakcie okresu rozltczeniowego obowiązującego w spółdzielni
na skutek wprowadzenta przez dostawców ciepła nowych taryf iub

. odnotowania wyższego niż prognozowat,Ly poziom zuĘcia ciepła.
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§5
Koszty ciepła dostarczanego do budynków, dla celów dokonywanych
r ozltczert podle gaj ą po działowi :

a. na podgrzanie wody wodociągowej:
koszty stałe stanowią iloczyn zamówionej mocy cieplnej na potrzeby
podgrzania wody uzytkowej według projektu instaiacji c.w.u. i ceny
umownej,
koszty zmienne stanowią Iloczyn ceny GJ, ilości zużytego ciepła do
podgrzania 1 m3 wody i ilości zwĘtej wody do podgrzania
zarejestrowanej na głównym wodomlerzu,

b. na potrzeby centralnego ogrzewania:
koszty stałe stanowią lloczyn zamówionej u dostawcy mocy cieplnej
pomniejszonej o wartość zamówionej mocy cieplnej na potrzeby
podgrzania wody uąrtkowej i ceny umownej,
koszty zmienne wynikają z ilości zuĘtej energii cieplnej, stanowią
one różnicę wartości pomiędzy ciepłomierzem głównym a ciepłem
zwffiyrn na potrzeby podgrzanta wody pomnozoną przez cenę
umowną, .

koszty uzupełnienia nośnika ciepła jako Iloczyn ilości zuĘcia
czynnlka grzęwczęgo pobranego do uzupełnienia instalacji cieplnej
i ceny umownej.

§6
Po zakonczertiu okresów rozliczeniowych dokonuje się końcowych
rozliczeń kosztów energii cieplnej na podstawie faktycznie
poniesionych kosztów i pobranych za]iczek.
Rozliczęn kosztów ogrzewarLia i podgrzania wody wodociągowej na
poszczegolnych uzytkowników dokonuj e spółdzielnLa, pr Ąr czym:
nadpłata lub niedopłata z tytuŁu centralnega ogrzęwania {różnica
pomiędzy fakĘcznie poniesionymi kosztami, a pobranymi
zaliczkamt) rozliczana jest na wszystkich uzytkowników
proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej zajmowanych przez nich
mieszkań w grupie lokali,
nadpłata lub niedopłata z tytułu podgrzania wody wodociągowej
(różntca pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a pobranymi
zaliczkarni z odczytów z wodomierzy indywidualnych
zainstalowanych w poszczególnych lokalach| rozltczana jest na
wszystkich uzryztkowników proporcjonalnie do ilości zuĘtej wody
w poszczególnych lokalach mieszkalnych w grupie lokali,
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nadpłata lub niedopłata z tytułu zamówionej mocy stałej c.w.tl
rozliczana jest proporcjonalnie do ilości lokali w grupie.

Nadpłata ta po potrąceniu ewentualnego zadłużenia wobec
spółdzielfi z :irlnych tytułów, zostanie zaliczorra fla poczet wpłat
dotyczących innych (następnych) okresów rozliczeń.
W przypadku niedopłaty (naliczorLe zaliczki i zużycta mniejsze niz
rzeczytństy koszt) właściciel lokalu zobowiązany jest zapłactc
w terminie 30 dni od otrzymanta tozLiczenia lub w terminie
określonym w zawiadomieniu o rozliczeniu. Od nieterminowej
wpłaty spółdzielnia naliczy odsetki w ustawowej wielkości.
KoszĘ energii cieplnej roz|icza się taz w roku za cały okres
rozliczeniołvy.
Od,czyty wskazań wodomierzy indywidualnych w 1okaiach
mieszkalnych, dokonywane są modułem radiowym raz w miesiącu
wg stanów na ostatni dzień miesiąca. W przypadku niemozliwości
dokonania odczytu zdalnego, odczyt dokonywany jest przez
inkasenta.

Rozdział III

POSTANOWIENIA KONCOWE

§7

1. Uzytkownicy zobowięani są do niezlvłocznego powiadomienia
Spółdzielni o zawważonych wadach lub usterkach zamofltowanych
w lokalu przyrządów słuzących rozIiczentu zużytej wody.

2. Zabrania się uzytkownikom dokonywania wszelkiego rodząu
samowolnych przeróbek instalacji centralnego ogrzewania
i ur ządzęń s łuzących indywidualnym r ozliczęniom.

§8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszyrl:r regolaminie będą stosowane
przepisy statutu i regulaminów wewnętr zny ch spółdzielni.
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§9
Traci moc ,,Regulamin rozltczania energii cieplnej w zasobach MMSM
we Włocławku" w brzmieniu ustanowionym Uchwałą Nr XII|38 l I l2OI7
z dnia I9.a6.2O17 roku.

§
Regulamin wchodzi w Ęcie z dniem
od 01.0I.2023 r. Regulamin przyjęto
MMSM we . Włocławku w dniuNr Xl,j fłltl ?,0t\

sekretarz
Rady 

]ĘO"or"".

Beata Łupinska

i0
podjęcia z mocą obowiązującą

na posiędzeniu Rady Nadzorczej
4'b 1j 1l. r. uchwalĄ
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