
Załącznik do uchwały 
Rady Nadzorczej nr 76/05 z 
dnia 15.12.2005 r. ze zmianą 
uchwałą nr 31/06
z dnia 21.06.2006 roku

Regulamin

rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 
i kosztów podgrzewania wody użytkowej

w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Spółdzielcze”

ROZDZIAŁ I  - Rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania

§1.

1. Koszty energii  cieplnej  w nieruchomościach,  które  posiadają własne kotłownie

stanowią koszty poniesione w związku z wytworzeniem ciepła a w szczególności

koszty nabycia paliwa, koszty konserwacji i utrzymania kotłowni w ruchu a także

koszt usuwania awarii i remontów urządzeń grzewczych.

2. Koszty dostawy energii cieplnej ze źródeł obcych obejmują wydatki Spółdzielni,

uiszczane na rzecz usługodawców zewnętrznych.

3. Do  kosztów  energii  cieplnej  okresu  obliczeniowego  dolicza  się  lub  odlicza

wszelkie  uznane  reklamacje  i  korekty  dokonane  przez  uprawnione  organy

statutowe Spółdzielni dotyczące okresu poprzedniego.



§ 2.

1. Rozliczenie  kosztów  ogrzewania  dokonywane  jest  w  okresach  rocznych

rozpoczynających się od lipca i trwających do czerwca roku następnego.

2. Rozliczenie kosztów ogrzewania następuje odrębnie dla  każdego budynku lub

grupy budynków,  które  wyposażone  są  w aparaturę  pomiarową na podstawie

której następuje wystawianie faktur VAT.

§ 3.

1. Koszty ogrzewania dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne.

2. Koszty  stałe  stanowią  wyszczególnione  na fakturach  stałe  opłaty  związane z

zamówioną mocą i jej przesyłem, abonament, a w przypadku kotłowni własnych

koszty stałe związane z dostawą gazu, oraz koszty związane z usuwaniem awarii

i  remontów urządzeń grzewczych oraz konserwacją i  utrzymaniem kotłowni  w

ruchu.

3. Koszty  zmienne  stanowią  wyszczególnione  na  fakturach  koszty  związane  ze

zużyciem energii cieplnej a we własnych kotłowniach koszty zużytego paliwa.

§ 4.

1. Koszty stałe dzielone są pomiędzy wszystkie lokale proporcjonalnie do metrów
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kwadratowych powierzchni lokalu.

2. Koszty zmienne dzielone są pomiędzy wszystkie lokale wg wskazań podzielników

ciepła.

3. W przypadku, gdy wszystkie lokale posiadają odrębną instalację grzewczą koszty

zmienne dzielone są wg wskazań urządzeń pomiarowych(ciepłomierzy).

§ 5.

1. W  lokalach,  które  nie  są  opomiarowane  i  nie  posiadają  zainstalowanych

podzielników ciepła,  zużycie ustala się na poziome średniego zużycia w danej

nieruchomości  przypadającego  na  metr  kwadratowy  lokalu  powiększonego  o

150%.

2. W lokalach opomiarowanych,  w których pomimo wyznaczenia trzech terminów

odczytów  nie  dokonano  odczytów,  zużycie  ustala  się  na  poziomie  średniego

zużycia  w  danej  nieruchomości  przypadającego  na  metr  kwadratowy  lokalu

powiększonego o 150%

3. Pojedyncze  grzejniki  nieopomiarowane  lub  nieodczytane  rozliczane  są  wg

największego zużycia w analogicznym pomieszczeniu.

4. Grzejniki  z  uszkodzonym bez winy  użytkownika  podzielnikiem rozliczane są  z

odczytu z ubiegłego roku, a w przypadku braku takiego odczytu wg średniego

zużycia w rozliczanym lokalu.

5. Grzejniki  zdemontowane  bez  zgody  Spółdzielni  traktowane  są  jak  grzejniki

rozliczane są wg średniego zużycia w lokalu powiększonego o 150%.

6. Grzejniki z uszkodzonym zaworem termostatycznym rozliczane są wg średniego
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zużycia w lokalu.

7. W  innych  nie  przewidzianych  w  niniejszym  paragrafie  sytuacjach  decyzje  w

sprawie sposobu rozliczenia podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ II - ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ

§ 6.

1. Do kosztów podgrzania wody użytkowej zalicza się:

 opłatę  stałą  pobieraną  przez  dostawcę  za  ciepło  dostarczone  na

podgrzewanie wody użytkowej, 

 opłatę  zmienną  pobieraną  przez  dostawcę  za  ilość  ciepła  na  cele

podgrzewania wody użytkowej.

2. Członkowie Spółdzielni wnoszą opłaty za podgrzanie wody użytkowej zgodnie

z faktycznymi kosztami.

3. Koszty dostaw ciepłej wody rozlicza się dla każdego węzła osobno.

4. Okresem rozliczenia kosztów ciepłej wody z indywidualnymi odbiorcami jest

okres  12  miesięcy  pokrywający  się  z  okresem  dla  rozliczania  kosztów

centralnego ogrzewania, o którym mowa w paragrafie 2 ustęp 1. W pierwszym

roku eksploatacji instalacji ciepłej wody rozliczenia dokonuje się w okresach

półrocznych lub krótszych,  po zakończeniu pierwszego półrocza lub całego

roku.
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5. Koszty podgrzania wody nie obejmują kosztów samej wody. Zużycie wody i

odprowadzanie ścieków rozliczane jest na podstawie odrębnego regulaminu.

§ 7.

Koszty podgrzania wody użytkowej dzielą się na:

 część stałą - niezależną od zużycia ciepłej wody danego odbiorcy,

 część zmienną - zależną od zużycia ciepłej wody danego odbiorcy).

§ 8.

1. Część  stała  ustalana  jest  każdorazowo  na  sezon  grzewczy  przez  Radę

Nadzorczą  odrębnie  dla  każdej  nieruchomości.  W  pierwszym  roku

obowiązywania tego regulaminu przyjmuje się udział części stałej w kosztach

całkowitych podgrzania wody użytkowej w wysokości 20 %.

2. Część stała kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej ustalona zgodnie z

punktem poprzednim zwiększa koszty stałe, o których mowa w paragrafie 3

ustęp 2 i jest dzielona na lokale zgodnie z postanowieniami par 4 ust. 1. 

§ 9.

1. Koszty każdego lokalu rozlicza się jako iloczyn wskazań liczników przepływu

ciepłej wody lokalach i średniej ceny podgrzania jednego metra sześciennego

wody.

2. Średnia  cena  podgrzania  metra  sześciennego  wody  powstaje  w  wyniku

podzielenia  kosztów  przez  sumę  wskazań  wszystkich  liczników  przepływu

ciepłej wody danego budynku (węzła, nieruchomości).
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§ 10.

1. Jeżeli użytkownicy lokalu nie udostępnią licznika cieplej wody do odczytu, lub

nie  przekażą Spółdzielni  stanu  licznika,  zużycie  wody  w danym  lokalu  lub

lokalach, określa się na podstawie porównania wskazań sumy liczników, które

zostały  odczytane  i  wskazań  licznika  głównego.  Różnica  dzielona  jest  na

lokale  z  nieodczytanymi  licznikami  proporcjonalnie  do  powierzchni

mieszkalnej.

2. W przypadku naruszenia plomby na wodomierzu, za wielkość zużycia wody

będzie przyjęta średnia wielkość zużycia wody w danym węźle powiększona o

50  %.  Tak  określona  wielkość  zużycia  nie  może  powodować  powstania

dodatniej  różnicy  pomiędzy  wskazaniami  wszystkich  liczników  i  licznika

głównego.

§ 11.

Rozliczenie  dokonane  w  oparciu  o  przepis  paragrafu  10  punkt  1  może  być

skorygowane po dokonaniu odczytu w następnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli

odczyt  nie  zostanie  dokonany  w  dwóch  następujących  po  sobie  okresach

rozliczeniowych  rozliczenie pierwszego okresu staje się  ostateczne.  Skutki  nie

dokonania odczytu powodują powstanie analogicznych skutków przy rozliczaniu

zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków.

§ 12.
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Terminy  odczytów  liczników  podane  zostaną  z  tygodniowym  wyprzedzeniem.

Jeżeli mieszkaniec nie będzie mógł być obecny w wyznaczonym terminie może

uzgodnić ze Spółdzielnią inny termin odczytu lub, w przypadku samodzielnego

odczytu przekazać do Spółdzielni podpisany stan licznika.

§ 13.

1. Na poczet kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania ciepłej wody

użytkowej  i  centralnego ogrzewania pobierane są odrębnie dla każdego lokalu

zaliczki w wysokości ustalonej przez Zarząd na podstawie zużycia w poprzednim

okresie  rozliczeniowym,  kształtowania  się  cen  energii  na  przyszły  sezon  i

przewidywanych zmian pogodowych.

2. Na wniosek członka Spółdzielni  lub właściciela lokalu nie będącego członkiem

Spółdzielni wysokość zaliczki może być w uzasadnionych przypadkach zmieniona

przez Zarząd.

Rozdział III – Postanowienia końcowe 

§ 14.

Właściciel  mieszkania,  lokalu  użytkowego  lub  użytkownik  tego  lokalu

zobowiązany jest wnosić wszelkie opłaty zaliczkowe w terminie ustalonym przez

Spółdzielnię.

§ 15.

1. Rozliczenie wpłaconych zaliczek dokonane zostanie w terminie 2 miesięcy od

zakończenia sezonu rozliczeniowego.
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2. Nadpłaty  będą  zaliczane  na  poczet  bieżących  wpłat  za  używanie  lokalu

użytkowego  lub  mieszkania  a  w  przypadku,  gdy  wszystkie  opłaty  są

uregulowane może zostać zwrócona.

3. Niedopłata powinna być  uregulowana przy najbliższej  wpłacie za używanie

lokalu. W przypadku, gdy jest ona wyższa od miesięcznej opłaty za używanie

lokalu, Zarząd na wniosek mieszkańca może rozłożyć płatność na raty.

§ 16.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.
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