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REGULAMIN

rozliczania koszttiw dostawy ciepła dla budynków i dokonywanie
rozliczeń z użytkownikami lokali zu centralne ogrzewanie , oroz

za podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzietni Mieszkaniowej
,,PERKOZ" w Olsztynie

I. PODSTAWA PRAWNA
§1

1, Ustawa zdnia 10 kwietnia 1997 r, - Prawo Energetyczne (Dz. U, nr 54, poz.348 z97
p ó żniej szymi zmi anami).

2, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeńw obrocie ciepłem
(Dz. U. nr l84, poz,1902 z 2004.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych i eksploatacji
tych sieci (Dz. U, nr 167 , poz,l751 ).
Ustawa z dnta 16 wrześni a 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity: Dz.I]. nr 54 z
1995 r., poz. 288 z poźntejszvmi zmianami).

Ustawa z dnta l5 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniolvych (tekst jednolity Dz.I].
nr 119 z2003 r. zpoźniejszymi zmianami).
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej ,,PERKOZ" w Olsztynie.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

- spółdzielni - rozumie sięprzez to Spółdzielnia Mieszkaniowa,,PERKOZ" w Olsztynie,
- dostawca - rozumie się przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające Spółdzielnt ciepło

na podstawie umowy sprzedńy ciepła, zawartej z odbiorcą
- zarządzający -rozumie się przez to właściciel budyŃu lub zarządca dzińalący na

podstawie umowy o zarządzanie budyŃiem,
- indywidualny odbiorca - rozumie się użytkownika lokalu to jest :

a) członka Spółdzielni posiadającego spółdzielcze plawo do lokalu, prawo odrębnej
własności,

b) nie będącego członkiem Spółdzielni właściciela lokalu lub posiadacza
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ,

c) najemcę lokalu atakżę osobę zajmującą lokalbeztytułuprawnego,
- węzeł cieplny - rozumie się połączone ze sobąurządzenia lub instalacje służące do

zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej oraz
regulacj i ilości ciepł a dostarczanego do instalacj i odbiorczych,

- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny, z którym połączone są instalacje odbiorcze
obsługujące więcej niz jeden budynek,

- instalacjaodbiorcza-połączone ze sobąurządzenialub instalacje służące do
transportowanta ciepła lub ciepłej wody zwęzłow cieplnych do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w budyŃach,

- układ pomiarowo-tozltczeniowy - dopuszczone do stosowaniaurządzenia słuzące do
pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, ktorych odczfiy stanowiąpodstawę do
obliczania nalezności z t7Ąilu dostarczonego ciepła,



- zamowlona moc cieplna - największy pobór ciepła dostarczanego w postaci nośnika, jaki
moze wystąpió w warunkach obliczeniowychprzez okres co najmniej jednej godziny,

- sezon grzewczy - okres ryiędzy wrzeŚniem a majem roku następnego, w którym warunki
atmosferyczne powodująkonieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania
obiektów.

il POSTANOWIENIA OGOLNE
§3

1. Regulamin określa zasady rozltczania kosztów energii cieplnej zużywanej w zasobach
Spółdzielni na cele ogrzewania (c.o.) i podgrzania wody użytkowej (c.w.u.).

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach
stanowiących własność Spółdzielni wyposażonych w instalację c.o. lub podgrzania wody
uzytkowej.

2. Zapowierzchnię ogrzewanącentralnie u:waża się powierzchnię użytkowąmieszkań. Nie
wltcza się do powierzchni ogrzewanej centralnie balkonów, loggi i tarasów.

3. Energia cieplna zużywanaprzez instalacje pionowe łazienkowe, grzejniki na
klatkach schodowych, w pralniach, suszarniach, piwnicach i innych pomieszczeniach
ogólnego uzl,tku ujmowana jest w bilansie cieplnym budynku.

4, W odniesieniu do lokalu uzltkowego za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się
powierzchnię uźytkowąlokalu orazciągt komunikacyjne i inne pomieszczeniaprzynależne
do lokalu - z v,ryłączeniem piwnic, chyba ze są one wyposazone w grzejniki. Lokale
uzlkowe wolnostojące mogąbyć rozltczane według zasad ogólnych określonych w
Regulaminie jako osobne jednostki rozliczeniowe lub rozliczac się bezpośrednio z dostawcą.

6.. Rozliczenie kosztów energii cieplnej odbywa się odrębnie dla kazdej jednostki
rozliczęniowej. Jednostkąrozltczeniową - w zależności od warunków technicznych moze być
osiedle, grupa budynków, budynek.

7. Okres rozliczeniowy kosztów energii cieplnej obejmuje i2 miesięcy .

8. Indywidualny odbiorca w lokalu roz|tczany jest w oparciu o niniejszy Regulaminnięzalężnie
o d źr ó dła zasilania j edno stki ro z l i cz eni o wej .

9. Rozliczenia indywidualne kosztów centralnego ogrzewania prowadzone są w oparciu o:
- urządzenia pomiarowe - liczniki ciepła - w budynkach (lokalach) wyposażonych w te

:ur'ządzenia,
- elektroniczne i kapilame podzielniki kosztów - przez firmy, z którymi Spółdzielnia

zawarła stosowneumowy.

ilI ZASADY USTALANIA KOSZTOW ENERGII CIEPLNEJ

§4
1. Koszty energii cieplnej zużywanej na potrzeby bytowe (c.o. i c,w.u.) * podlegające

rcz|iczeniu w oparciu o Regulamin obejmująkoszty jej zakupu ze źrodeł zewnętrznych,
ustalane na podstawie faktur dostawców ,

2. Na koszty energii cieplnej dostarczanej (kupowanej) ze żródła zewnętrznego składają się:

a) koszty stałe obejmujące:
- opłaty zazamówionąmoc cieplną- pobieraną w 12 ratach miesięcznych,
- opłatę za usługi przesyłowe,
- opłatę abonamentową.



b) koszty zmienne:
- opłata za dostarczone ciepło, którego ilość ustalona jest na podstawie odczytów wskazań

układu pomiarowego.
c) inne koszty obejmujące między innymi:

- opłaty za nośnik ciepła,
- opłaty za dodatkowo zlecone przerwanie i wznowienie dostaw ciepła.
- opłaty za rczliczenie kosztów
- opłaty zluirązane zuttzymaniem własnych węzłów cieplnych.

Podziału kosztów na koszty stałe i zmienne dokonuje Zarząd Spółdzielni poprzez podjęcie
Uchwały.
3. Do kosztów energii cieplnej nie wlicza się kosztów eksploatacji instalacji odbiorczych .

Podlegają one rozltczeniu w ramach kosztów eksploatacyjnych.
4. Rozliczenie kosztów energii cieplnej dostarczanej do budynków powinno być dokonywane

w okresach miesięcznych w rozbiciu na:

a) koszty podgrzania wody użytkowej,
b) koszty centralnego ogrzewania.
Postanowienię to dotyczy ewidencji kosztów w Spółdzielni. Nie ma zastosowania do
roz|lczęń indywidualnych, które dokonywane sąza cały okres rozliczeniowy.

5. Ilość ciepła zużytego do podgrzania wody powinna być ustalana na podstawie wskazań
układu pomiarowo -r ozltczęniowe go.

6. Wskaznik zużycia energii do podgrzania 1 m3 wody obliczany jest jako i|oraz ilość zużytej
energii cieplnej na podgrzanie wody i ilości wody zlżytej do podgrzania w lokalach
mieszkalnych i uzytkolvych w okresie rozliczeniowym,

7. Okresem roz|iczentowym jest kwartał.
8. Koszty energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania stanowią rożnicę

pomiędzy ogólnymi kosztami energii cieplnej a kosztami podgrzania wody użytkowej -
ustalonymi według zasad podanych w punkcie 6.

IV. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZAC.O.I C.W.U.
Oplaty za centralne ogrzewanie

§5
1. Za dostarczone ciepło do ogrzewania lokali należy wnosić opłaty miesięczne , które

traktowane sąjako zaliczkinapoczet pokrycia całkowitych kosztów dostawy ciepła.
Podlegają one ostatecznemu rozliczentu po zakończeniu okresu rozliczeriowego ,

Wysokość opłat zaliczkowych za ogrzewanie lokali mieszkalnych i uzytko!\rych ustala się
na rok kalendarzowy tj na okres od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia danego roku na
podstawie planowanych kosztów odniesionych do powierzchni
użytkowej lokali. Wysokość zaltczki może być zmieniona w trakcie roku kalendarzowego
w uzasadnionych przypadkach .

2. Podstawą ustalenia wysokości zaltczki miesięcznej za ogrzęwanie lokali jest :

1) Prognozowane zużycie ciepła obliczone na podstawie zużycia ciepła w okresie ostatnich
12 miesięcy,

2) taryfa dla ciepła,
3. Za|iczki miesięczne za ciepło do ogrzania lokali ustala się dla :

1) budynkow połozonych w poszczególnych miejscowościach ,
2) lub poszczególnych budynków,



4. Kalkulację za|tczkt miesięcznej za ogrzęwanie lokali przygotowują służby Spółdzielni i
przedkładaj ą do zatwie r dzenia Radzie Nadzorczej .

W przypadku konieczności zmtany wysokości zaliczek miesięcznych w trakcie roku
kalendarzowego , spowodowanych zmlaną cęn za ciepło lub zwiększonego albo
zmniejszonego zużycia ciepła , zaIiczkę ustanawia Zarząd Spółdzielni .

5. Zaltczki miesięczne na|eży wnosić równocześnie z innymi opłatami ztytułuuźytkowania
lokali do 20 -go kazdego miesiąca z gory zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni .

OpłaĘ za podgrzanie wody uĘtkowej

§6

Za|iczkinapodgrzanie wody uzlkowej ustala się na okres roku kalendarzowego to jest na
okres od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia danego roku podstawie kosztów zakupu
ciepła .
Ceię zapodgrzanie 1 m3 wody ustala się kwartalnie dla :

- grupybudynkówlub
- poszczęgólnychbudyŃów.
Powyższącenę ustala się na podstawie kwartalnych kosztów poniesionych na podgrzanie
wody użlkowej wynikających z faktur.
Kalkulację zaliczki miesięcznej zapodgrzanie wody uzytkowej przygotowująsłuzby
Spółdzielni i przedkładają do zatwterdzęnia Radzie Nadzorczej.
W przypadku konieczności zmtany wysokości zaliczek miesięcznych w trakcie roku
kalendarzowego , spowodowanych zmianą cen za ciepło lub zwiększonego albo
zmniejszonego zużycia ciepła napodgrzanie wody ,zaliczkęustala Zarząd Spółdzielni .

Zaliczki miesięczne należy wnosić równocześnie z innymi opłatami ztytńu uzytkowania
lokali do 20 -go każdego miesiąca z gory zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni .
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§7

Odczlny stanów wodomierzy wody ciepłej w lokalach dokonuje się na koniec
kwartału.
W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu , przyjmuje się zużycie
odczytu wodomierzy.
Korekta zużycia wody ciepłej następuje w następnym kwartale.

kazdego

z ostatniego

V. ZASADY ROZLICZEN KOSZTOW CIEPŁA W OPARCIU O
IJRZĄDZENIA POMIAROWE

§8
A. Zasady ogólne

l. Uzl,tkownik lokalu w budynku wyposażonym w urządzeniapomiarowe, zakwalifikowanym
do roz|iczeń w systemie indywidualnym, zobowiązany jest ponosić koszty za c.o. ustalone w
wyniku rozliczenia dokonanego przez upowaznioną do tego firmę działającąna podstawie

umowy zawartej ze Spółdzielnią.
2. System rozliczeńindywidualnych fuŃcjonuje w oparciu o następującązasadę:

1.



- całkowity koszt zużycia ciepła, dostarczonego do węzłacieplnego, obejmujący koszty
dostawy ciepła po pomniejszeniu o koszty podgrzania wody użytkowej stanowi
podstawę do rozltczeń kosztów c.o.

§9

B. Rozliczenia w oparciu o podzielniki kosztów ciepła.
1. Koszty c.o. ustalone według omówionych zasad zostająpodzielone na dwie części:
a) część stałą - obejmującą poniesione koszty konieczne dla zapewnienia temperatury

niezbędnej dla utrzymania właściwego stanu technicznego budynku oraz ogrzewania w
pomieszczeniach wspólnego użytku (klatki schodowe, suszarnie, pralnie piony c.o.) .

Koszty tę rozlicza się w odniesieniu do powierzchni uzlkowej mieszkania, Koszty te
podzielone przęz p. u. wszystkich lokali objętych rozliczenięm dająwartość zużycia ciepła
przypadającąna 1 m'p. u,;

b) część zmienną - obejmującą poniesione koszty zużycia roz|iczanych na podstawie
wskazań podzielników kosztów i ciepłomierzy zainstalowanych w mieszkaniach. Koszty te
dzielone sąprzez zsumowane ilości jednostek zlńycia wynikające z odczytu podzielników .

W wyniku tego uzyskuje się wartość zużycia ciepła przypadającego na jednostkę zużycia.
2, W celu wyeliminowantarożnic w podstawie rozliczenia, będących wynikiem lokalizacji

mieszkania (np. parter, mieszkanie szczltowe) bądz montowania rożnych typów grzejników,
stosowane są następuj ące współczynniki:
- współczynnik redukcyjny obliczony na podstawie dokumentacji technicznej zgodnie z

wytycznymi Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
,,INSTAL" w Warszawie ,

- współczynnlk wyliczony na podstawie dokumentacji technicznej uwzględniające4 straty
ciepła dIa poszczególnych lokali.

W lokalach posiadających zainstalowane ciepłomierze nie stosuje się współczynników
redukcyjnych .

3, Rozliczenie indywidualne dokonane jest na podstawie odczytów ciepłomierzy w węźle
cieplnym orazpodzielników kosztów ciepła w lokalach uzytkowników.

4. Rozliczenie kosztów ciepła na ogrzanie lokali w przypadkach :

- gdy uzytkownik lokalu doprowadził do co najmniej jednej sy,tuacji :

a) odmowił odczy,tu podzielników kosztów w terminie podstawowym i dodatkowym ,

b) złożył pisemnąrezygnację z indywidualnego rozliczaniakosztów ogrzewania,
c) uszkodził co najmniej jednąplombę podzielnika lub jeden podzielnik,
d) samowolnię bez porozumienia i zgody Spółdzielni dokonał zmian w instalacji

centralnego ogrzewania ( zmieniając wielkości grzejników )
ustala się kosń ogrzewania 1 m" powierzchnt użytkowej w wysokości średniego zużycia
ciepła opomiarowanego lokalu w danym budynku .

5. Koszty związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego obciĘająużytkownika
lokalu.

6. Ieżeli zmiana użytkownika lokalu następuje w trakcie okresu rozliczęniowego lub na granicy
dwóch kolejnych okresów rozliczento!\ych to wszelkie skutki roz|iczeń przyjmuje nowy
uzytkownik lokalu .

Dopuszcza się możliwość dokonaniamiędzy okresowego odczytu na koszt użytkownika
optlszczającego lokal i rozliczęnia użytkowników tego lokalu po zakończeniu okresu
roz|iczęniowego. Wyniki odczytu powinny być odnotowane w protokole zdawczo-
odbiorczym. W takim przypadku dokumenty rozliczęn1,owe powinny być przekazane

wyprowadzającemu się uzytkownikowi w terminie jak dla innych użytkowników lokali (po



okresie r ozliczentowym).
7. Jeżelt w rozltczanym budynku lub grupie budynków w wyniku rezygnacjl użytkowników

lokali z opomiarowania ,. powierzchnia użltkowa lokali nieopomiarowanych będzie
większa ntż 50 oń łącznej powierzchni uzytkowej to roz|iczęnie kosztów ogrzewania będzie
rozliczane na 1 m powierzchni uży,tkowej lokali.

8. Zasady odczytów podzielników i ciepłomierzy :

a) odczyty ciepłomierzy w węźle cieplnym dokonywane są okresowo przez upoważnionych
pracowników Spółdzielni i dostawcę.

b) odczyty wskazań podzielników kosztów zużycia ciepła dokonywane sąrM w roku - po
zakończeniu okresu roz|lczeniowego - przęz upowaznionych pracowników firmy
rozliczającej ciepło, Osoby dokonujące odczytów zobowiązane sądo posiadania
identyfikatorów firmy lub pisemnego upoważnienia udzielonego przez Spółdzielnię.

Niezaleźnie od plano\\ych odczl.tów rocznych zarządzający w uzasadnionych przypadkach
możę zlecić wykonanie odczltów kontrolnych w dowolnym terminie.
c) terminy odczytu wskazań podzielników kosztów powinny być podawane każdorazowo

do wiadomo ści uzytkowników lokal i z vły prze dzeni em 7 - dni owym p opr zez zamie szczanię
stosownych ogłoszeń w klatkach schodowych.
Jężelii odczlĄ podstawowy nie doszedł do skutku z winy uzytkownika lokalu (czasowa
nieobecność) przysługująmu jeden dodatkowy -bezpłatny odczyt. O terminie
dodatkowego odczytu użytkownicy zostaną powiadomienipoprzez ogłoszenie w klatce
schodowej

d) na wniosek uzytkownika lokalu dopuszcza się możliwość dodatkowego terminu odczytu,
ktory powinien być uzgodniony ze Spółdzielnią

9, Wrazzcorocznym odczytem dokonuje się identyfikacji grzejników, polegającej na
porównaniu stanu fakty eznego z dokumentacj ą inwentaryzacyjną-pierwotną sporządzoną w
dniu instalowania podzielników. Ponadto dokonuje się sprawdzenia prawidłowości montazu
i funkcj onowania urządzeń.

10. Odczy-ty wskazań podzielników kosztów są odnotowywane odpowiednio w karcie odczytu,
sporządzanychprzez przedstawicieli firmy rozliczającej - imiennie dla każdego użytkownika
lokalu w 2 egzemplarzach. Uzytkownik lokalu po podpisaniu dokumentu otrzymuje jego
kopię. Oryginał pozostaje w firmie rozliczającej i stanowi podstawę do rozliczeń.

l 1. Na podstawie dokonanych odczytów i dokumentów dotyczących poniesionych kosztów
ciepła oraz wniesionych za|iczęk (sporządzonychprzez Społdzielnię ) firma rozltczająca
sporządza imienny indywidualny rachunek kosztów zużycia ciepła.

12. W ciągu 3 miesięcy od daty odczy,tu podzielników kosztów powinno nastąlić
inóywidua\neroz\iczeniezacenttalnęogrzewanie.
W wyniku tego uzytkownik lokalu otrzymuje na piśmie rozliczenię mieszkania zawierające
informacje dotyczącemiędzy innymi:
- wysokości kosztów c.o. (z rozltczenta),
- wysokości należnych zaliczek na c.o. za okres rozliczeniowy,
- końcowego rczltczenia tj. wysokości nadpłaty lub niedopłaty.

l3. Różnica powstała w wyniku rozliczęniaroz|tczana jest następująco :

a) nadpłata zaliczanajest na poczet nilb|tższych nalezności z t7Ąułu opłat czynszovrych za
uzywanie lokali , a w przypadku osób zalegających z opłatatrli z tltułu czynszu bądż z
tytułu spłaty rat kredytu --napoczet zadłużenta,

b) niedopłata zostaje zaksięgowana na obciążenie konta czynszowego i winna być
uregulowana w miesiącu , ,w którym uzytkownik otrzymał roz|iczęnte kosztów
centralne go o gr zew ania.



2.

13 . Użytkownik lokalu możę pisemnie reklamować prawidłowośc rozliczenia rocznego w ciągu
30 dni od daty jego otrzymania.

VI. OBOWIĄZKI UZYTKOWNIKA LOKALU ZWLĄZANE Z
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ

l.

§10

Uzytkownik lokalu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o kńdym
przypadku uszkodzenia instalacji c.o. i c.w.u. - wewnątrz lokalu orazuszkodzęnia licznika
ciepła, podzielnika kosztów, zaworu termostatycznego lub wodomierza ciepłej wody - pod
rygorem ponoszenia odpowiedzialności za wynikłą szkodę.
Instalacja centralnego ogrzewania jest częścią wspólną nieruchomości , a wszelkie zmiany
w tej instalacji mogą być dokonywane za zgodąSpółdzielni i tylko w zakresie , który nie
spowoduje wadliwego funkcjonowania instalacji W przypadku stwierdzenia
samowolnych zmian w instalacjl przez poszczególnych użytkowników lokali, Spółdzielnia
przywroci stan pierwotny na koszt uż$kownika.

3. Każda ingerencja użytkownika lokalu w instalację c.o. i c.w.u. bez zgody Spółdzielni , a w
szczególności :

- zamontowanie dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących zestawów bądż
lchzamtana

- zmiana nastaw kryzowania zaworów termostatycznych , spuszczenie wody z instalacji ,

usunięcie lub powiększenie l<ryzy,
- uszkodzenie podzielników kosztów , jego plomby orazkażdę inne działanie zmierzające

uniemożliwienia indywidualnego roz|tczenia kosztów centralnego ogrzewania,
stanowi rażące naruszenie obowiązków przęz uzytkownika lokalu.

§11

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
wymienione w § 1.

Traci moc obowiązującą,,Regulamtn rozliczania zlżycia wody zimnej i ciepłej oraz energii
cieplnej do podgrzania ciepłej wody uzytkowej i ogrzania mieszkań na podstawie wskazań
urządzen pomiarowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,PERKOZ" w Olsztynie ,,

zatwierdzony UchwałąNr 19/98 Rady Nadzorczej Społdzielni z dnia29 października 1998
3. Regulamin zatwierdzono Uchwałą Nr l 2005 Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej ,,PERKOZ" w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2005 r. z mocąobowiązującą od
dnia uchwalenia. l

S e kretarz RoĘh Nadzorczej

1.

2.

I l.rl^,^s
inż. Daniela Mikźnikowska



ANEKs

do Regulaminu-roz]iczania kosztów dostawy ciepła dla budynkow
i dokonYwanie rozliczeń z uzytkownikami lokali'za centralne ogizewanie

orazza podgrzanie wody uzytkowej w zasobach spółdzielni
Mieszkaniowej,,Perk oz'' w Olsztynie

§1

w regulaminie rozliczania kosztów ciepła § 5 ust 3 i 4 otrzymują
brzmienie:
ust 3. WYsokoŚÓ miesięcznych zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali

ustala Zarząd SPołdzielni odpowiednio dla lokali opońiarowanych i nie
opomiarowanych na podstawie kosztów poniesionych w ńiniony,
okresie rozliczeniowym,

ust 4. WYsokoŚĆ miesięcznych, zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali może
ulegaĆ zmianom w trakcie tnryania okresu rozliczeniowego stosownie do
rzeczywistych zmian cen ciepła oraz ksztaftowania się biezących
kosztów zużycia ciepła,

§2

W § 9 regulaminu w ust. 4 dokonuje się skreślenia w ostatnim zdaniu słow
,, ustala się w oparciu o średnie zużycie energii cieplnej mieszkań
opomiarowanych.w danym budynku w odniesieniu do 1 m2 powierzchni
uzytkowej, powiększone o współczynnik 1,5 ,,

a wpisuje się :

,, ustala się w oparciu o najwyzsze zużycie energii cieplnej na 1 m2
powierzchni uzytkowej. opomiarowanego lokaiu w 

'dańym 
budynku.

§3

Anekg uchwalony został przezRadę Nadzopęzą w dniu l{Ob,Jql i wchodzi
w zycie z dniem uchwalenia ( Uchwała Nr . .Ę.. ..,tZOll 1Aneks stanowi integralną część RegulaminL uchwalonego przezRadę
Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2005 r

Rada hładzorcza
snołdzielni Mieszkaniowei' ,,FERKoZ" -

,ZoRCZEJRADY NAD,
Sekrętatz Rady.

w Olsztynie

,nRonanczń



ANEKs
do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynkow

i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne
ogrzewanie, oraz za podgrzanie wody użytkowej w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej,,PERKOZ" w Olsztynie,

§r.

regulaminie, o którym wyżej mowa :
tV § 2 po myślniku zawierającym słowa ,, układ pomiarowo -
rozliczeniowy - dopuszczone do stosowania urządzenia służące do
pomiaru ilości i parametrow noŚnika ciepła , ktorych odczyty stanowią
podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczonego ciepła''
dopisuje się
kotłownia gazowa - połączone ze sobą urządzenia wraz z piecem

gazowym w celu wytworzenia i przesyłu ciepła do urządzeń odbiorczych,

2. t4l§ 3 usf 9 dopisuje się :
- urządzenia pomiarowe - liczniki gazu i EE w kotłowniach gazowych .

3. W § 4 po ust.2 dopisuje się usf 3 w brzmieniu :
ust 3 Na koszty energii cieplnej wytwarzanej we własnych kotłowniach

gazowych składają się koszty obejmujące:
- opłatę za dostarczony gaz wraz z opłatą abonamentową i opłatą

za przesył według faktur wystawianych przez dostawcę,

4. Dotychczasowy ust 3 , 4, 5, 6, 7, 8 , otrzymuje numerację 4 , 5, 6,7 ,8, g

5. W§4 usf 8 pozmianieusf,9nakoncuzdaniaskreślasĘ ust 6awpisuje
się ust.7.

§2,

Aneks niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu
20 października 2011 r. i stanowi integralną część regulaminu uchwalonego
przez Radę Nadzorcząw dniu 6 grudnia 2005 r.

W
1

spófi;fifi,§?ilffii;fi?*",
;F.fr,ńę§xanlowej
w Olsztynie lrfiZ§



ANEKs
do rrRegulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków

i dokonywanie rozl ic zeń z użytkownikami l okal i za centralne ogrzewan ie
orazza podgrzanie wody użytkowej w zasobach

Społdzie ln i lVl ieszkan i owei rrPerkoz" w Olsztyn i e".

§t

W regulaminie w Rozdziale V w § 9 dokonuie się skreślenia r"lst.4 w brzrnieniu:

4, Rozliczenie kosztów ciepła na ogrząnie lokali w przypadkach gdy użytkownik lokalu
doprowadził do co naimniei jednei sytuacji:

a) odmówił odczytu podzielników kosztów w terminie podstawowyrn i dodatkowym,
b) złożył pisemnq rezygnację z indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania,
c) uszkodził co naimniej iedną plombę padzielnika lub ieden podzieinik, samodzielnie

bez porozumienia i zgody §połdzielni dokonał zmidn w instalacji centralnego
ogrzew ania (zmieniając wielkości grzejników),

ustala się w oparciu o najwyższe zużycie energii cieplnei za 1 m' powierzchni
użytkowei, opomiarowanego lokalu w danyrn budynku".

a wpisuje się:

4, Rozliczenie kosztów ciepła na ogrzanie lokali w przypadkach gdy użytkownik lokalu
doprowadził do co najmniei jednei sytuacii:

a) odmówił odczytu podzielników kosztów w terminie podstawowym i dodatkowym,
b) złożył pisemną rezygnację z indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania,
c) uszkodził co naimniei jednq plombę podzielnika lub jeden podzielnik, samodzielnie

bez porozumienia i zgody Społdzielni dokonał zmian w instalacji centralnego
ogrzew ania (zmieni aiąc wielkości grzejników),

ustala się w oparciu o naiwyższe zużycie energii cieplnei liczone w iednostkąch na
t m' powierzchni użytkowej opomiarowdnego lokalu w danym budynku pomnożone
przez wspołczynnik t 3" .

§z

Aneks uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu zo.o2.żo14 roku iwchodzi w życie
z dniem uchwalenia ( Uchwała Nr t/zot4 ).
Aneks stanowi integralną część Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu
6 grudnia 2oo5 r.

sekretarz

Piotr
Pi


