REGULAMIN
rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali
i podgrzewania wody
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,JAROTY” w Olsztynie

Podstawa prawna:
Statut Spółdzielni

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1.
2.

§1
Kosztem ciepła są wyłącznie koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy ciepła
powiększone o podatek VAT.
Spółdzielnia ustala stawki opłat pobieranych za ogrzewanie i podgrzewanie wody, wynikające
z kosztów o których mowa w ust. 1.
§2

1.

2.

1.

2.
3.

Za lokal opomiarowany uważa się:
a) w rozliczeniach kosztów ciepła na ogrzewanie – lokal wyposażony w urządzenia niezbędne
do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, tj. przygrzejnikowe zawory termostatyczne i podzielniki kosztów zainstalowane na wszystkich grzejnikach posiadające ważną
cechę legalizacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
Okres ważności legalizacji zarówno dla wodomierzy zimnej jak i ciepłej wody wynosi 5 lat i
jest liczony od dnia pierwszego stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana.
b) w rozliczeniach kosztów ciepła na podgrzewanie wody - lokal wyposażony w urządzenia do
pomiaru ilości podgrzewanej wody w punktach czerpalnych, tj. wodomierze mieszkaniowe,
c) w rozliczeniach kosztów ciepła łącznie na ogrzewanie i podgrzewanie wody – lokal wyposażony w indywidualny ciepłomierz.
Lokale nie wyposażone w urządzenia, o których mowa w ust. 1, uważa się za nieopomiarowane.
§3
Okresem rozliczeniowym w rozliczeniach kosztów ciepła na ogrzewanie lokali jest:
a) w lokalach opomiarowanych - 12 miesięcy. Okres rozliczeniowy liczony jest od pierwszego
dnia następnego miesiąca po zamontowaniu podzielników kosztów,
b) w lokalach nie opomiarowanych - rok kalendarzowy, z wyjątkiem lokali nie opomiarowanych znajdujących się w jednostkach rozliczeniowych, w których minimum 50% powierzchni użytkowej jednostki rozliczeniowej zajmują lokale opomiarowane. Dla tych lokali
okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy jak w lit.a).
Okresem rozliczeniowym w rozliczeniach kosztów ciepła na podgrzewanie wody użytkowej w
lokalach opomiarowanych i nie opomiarowanych jest kwartał.
Okresem rozliczeniowym w rozliczeniach kosztów ciepła łącznie na ogrzewanie i podgrzewanie wody jest 12 miesięcy.

2

1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.

§4
Jednostkami rozliczeniowymi w rozliczeniach kosztów ciepła na ogrzewanie lokali są budynek,
część budynku lub grupa budynków objęte wspólnym urządzeniem pomiarowym.
Jednostką rozliczeniową w rozliczeniach kosztów ciepła na podgrzewanie wody jest całość zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
Jednostką rozliczeniową w rozliczeniach kosztów ciepła łącznie na ogrzewanie i podgrzewanie
wody jest budynek lub grupa budynków objęte wspólnym urządzeniem pomiarowym.
§5
Opłata za ogrzewanie lokalu obejmuje opłatę stałą i opłatę zmienną, wynikające z taryfy opłat
dostawcy ciepła, pobieraną przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
Opłata za podgrzewanie wody obejmuje opłatę stałą i opłatę zmienną, wynikające z taryfy opłat
dostawcy ciepła, pobieraną przez okres rozliczeniowy.
Wysokość miesięcznych, zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody ustala
Zarząd odpowiednio dla lokali opomiarowanych i nie opomiarowanych, na podstawie kosztów
poniesionych w minionym okresie rozliczeniowym.
Wysokość miesięcznych, zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody może
ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian
cen ciepła oraz kształtowania się bieżących kosztów zużycia ciepła.

ROZDZIAŁ II
Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali
§6
Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali opomiarowanych odbywa się
według następujących zasad:
1.
Przedmiotem indywidualnego rozliczania kosztów ciepła jest podział kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie całej jednostki rozliczeniowej między użytkowników lokali.
2. Koszty ciepła na ogrzewanie jednostki rozliczeniowej rozdzielane są na użytkowników lokali
w części:
a) stałej (wspólnej) - stanowiącej 40% kosztów ciepła, dzielonej proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Część stała odnosi się do kosztów niezależnych od wielkości
zużycia ciepła w lokalach i przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń
wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, klatki schodowe itp.), kosztów ogrzewania budynku poprzez piony i rozprowadzenia instalacji, opłaty stałej pobieranej przez dostawcę
ciepła.
b) zmiennej (indywidualnej) - stanowiącej 60% kosztów ciepła, dzielonej proporcjonalnie do
wskazań podzielników kosztów, pomniejszonych wartością współczynników redukcyjnych,
o których mowa w ust. 4.
3. Koszty serwisu rozliczeniowego, ponoszone na rzecz specjalistycznej firmy rozliczeniowej,
doliczane są indywidualnie każdemu użytkownikowi proporcjonalnie do ilości grzejników/podzielników zainstalowanych w lokalu.
4. Dla mieszkań niekorzystnie położonych stosuje się współczynniki redukcyjne obliczone na
podstawie dokumentacji technicznej zgodnie z wytycznymi Centralnego Ośrodka BadawczoRozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.
5. Odczyty podzielników kosztów ogrzewania dokonywane są raz w roku na koniec okresu rozli-
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czeniowego:
a) czynności odczytowych dokonują upoważnieni przez Spółdzielnię przedstawiciele specjalistycznej firmy rozliczeniowej,
b) odczyt dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu. W przypadku nieobecności
użytkownika lokalu uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania protokołu odczytu,
c) użytkownik każdorazowo potwierdza czytelnym podpisem dokonanie odczytu oraz prawidłowość pozostawienia sprawnych i zaplombowanych podzielników,
d) o terminie odczytów użytkowników lokali powiadamia się poprzez komunikat na tablicy
ogłoszeń w klatce schodowej budynku z 3-7 dniowym wyprzedzeniem,
e) w przypadku nieobecności użytkownika w lokalu, Spółdzielnia ustala drugi ostateczny
termin odczytu wskazań podzielników i powiadamia o nim użytkownika pisemnie.
6. Rozliczanie kosztów ciepła na ogrzewanie lokali w przypadkach szczególnych:
a) gdy użytkownik lokalu doprowadził do co najmniej jednej z sytuacji:
 odmówił dokonania odczytu podzielników kosztów w terminie podstawowym i dodatkowym,
 złożył pisemną rezygnację z indywidualnego systemu rozliczania kosztów ogrzewania,
 uszkodził co najmniej jedną plombę podzielnika lub jeden podzielnik,
 samowolnie tj. bez porozumienia i zgody Spółdzielni dokonał zmian w instalacji centralnego ogrzewania (np. likwidując grzejniki lub zmieniając wielkość grzejników)
ustala się koszty ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej w wysokości średniego kosztu
ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej w danej jednostce rozliczeniowej i danym okresie
rozliczeniowym.
Koszty dodatkowe związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego w przypadku
uszkodzeń plomb, podzielników lub samowolnych zmian w instalacji c.o. obciążają użytkownika lokalu.
b) gdy użytkownik z przyczyn losowych jednorazowo uniemożliwił dokonanie odczytu podzielników kosztów, do rozliczenia kosztów ciepła w lokalu w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się średnią ilość jednostek odczytanych na podzielnikach kosztów w tym
lokalu w ostatnich trzech okresach rozliczeniowych. W kolejnym okresie rozliczeniowym
rozliczenie może być dokonane w oparciu o dwuletnie wskazania podzielników kosztów.
Wówczas do rozliczenia przyjmuje się:
– przy podzielnikach cieczowych – ilość jednostek odczytanych, pomniejszoną o jednostki
przyjęte do rozliczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym,
– przy podzielnikach elektronicznych – sumę odczytów z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych (przy czym odczyt z okresu poprzedniego musi nastąpić przed końcem okresu
bieżącego), pomniejszoną o jednostki przyjęte do rozliczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym,
c) jeżeli użytkownik uniemożliwił dokonanie odczytu podzielników kosztów w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, to rozliczenie kosztów ciepła w lokalu w drugim okresie
rozliczeniowym następuje według ust. 6, lit. a).
d) jeśli zmiana użytkownika lokalu następuje w trakcie okresu rozliczeniowego to wszelkie
skutki rozliczeń w tym okresie rozliczeniowym (nadpłata lub niedopłata) przejmuje użytkownik lokalu, któremu na dzień rozliczenia przysługuje tytuł prawny do lokalu. Za dzień
rozliczenia przyjmuje się datę otrzymania rozliczenia przez Spółdzielnię.
e) jeśli zmiana użytkownika lokalu następuje po dniu zakończenia okresu rozliczeniowego, a
przed dniem otrzymania rozliczenia przez Spółdzielnię to wszelkie skutki rozliczeń (nadpłata lub niedopłata) w zakończonym okresie rozliczeniowym przejmuje użytkownik lokalu,
któremu na dzień zakończenia okresu rozliczeniowego przysługiwał tytuł prawny do lokalu.

4

7. W przypadku pisemnej rezygnacji użytkownika lokalu z indywidualnego systemu rozliczania
kosztów ogrzewania lub nie udostępnienia lokalu do odczytu podzielników w dwóch kolejnych
okresach rozliczeniowych, od następnego miesiąca po złożeniu rezygnacji lub stwierdzeniu braku odczytu Spółdzielnia pobiera zaliczkowe opłaty za ogrzewanie lokalu w wysokości jak dla
mieszkań nie opomiarowanych.
8. W przypadku dokonywania uzgodnionych ze Spółdzielnią zmian w instalacji c.o. Spółdzielnia
powiadamia specjalistyczną firmę rozliczeniową, która bezpośrednio w trakcie zmian dokona
przemontowania podzielników. Zmiana ta zostanie uwzględniona w rozliczeniach w następnym
okresie rozliczeniowym. Związane z tym koszty dodatkowe obciążają użytkownika lokalu.
9. Jeżeli w jednostce rozliczeniowej rozliczanej w indywidualnym systemie rozliczania kosztów
ogrzewania suma powierzchni użytkowej lokali nie opomiarowanych i lokali, w których wystąpiły przypadki szczególne opisane w ust. 6 lit. a), będzie większa niż 25% łącznej powierzchni
użytkowej jednostki rozliczeniowej to rozliczenie kosztów ogrzewania w takiej jednostce rozliczeniowej następuje według § 7, ust. 2.
§7
Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali nie opomiarowanych odbywa się
według następujących zasad:
1. W lokalach nie opomiarowanych znajdujących się w jednostkach rozliczeniowych rozliczanych
w indywidualnym systemie rozliczania kosztów ogrzewania ustala się koszty ogrzewania 1 m 2
powierzchni użytkowej w wysokości średniego kosztu ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej w
danej jednostce rozliczeniowej i danym okresie rozliczeniowym.
2. W lokalach nie opomiarowanych znajdujących się w jednostkach rozliczeniowych wyposażonych wyłącznie w przygrzejnikowe zawory termostatyczne ustala się koszty ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej w wysokości średniego kosztu ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej w
danej jednostce rozliczeniowej i danym okresie rozliczeniowym.
ROZDZIAŁ III
Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na podgrzewanie wody
§8
Rozliczanie kosztów ciepła na podgrzewanie wody w lokalach opomiarowanych odbywa się według następujących zasad:
1. Koszty ciepła na podgrzewanie 1 m3 wody ustala się w wysokości średniego kosztu podgrzewania 1 m3 wody zbiorczo w skali Spółdzielni według § 4, ust. 2. Dla potrzeb ustalenia ilości ciepła dostarczonego na podgrzewanie wody wodomierze mieszkaniowe ciepłej wody stanowią podzielniki kosztów.
2. W przypadku braku odczytu wodomierzy mieszkaniowych w danym lokalu na koniec kwartału,
do rozliczeń przyjmuje się symulację średniego zużycia wody na zainstalowanych wodomierzach za okres co najmniej 12 miesięcy. Powyższa zasada dotyczy trzech kolejnych okresów
rozliczeniowych.
3. Użytkownik lokalu, który nie podał stanów wodomierzy przez kolejne dwa okresy rozliczenio
we zostanie wezwany pisemnie przez administrację osiedla do udostępnienia wodomierzy do
odczytu. Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w przypadku nie zgłoszenia odczytów wo
domierzy przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe oraz dalsze nieudostępnienie do odczytu po
mimo wezwania dokonane zostanie według norm zużycia wody w wysokości 2,2 m3 na każdą
osobę zamieszkałą w lokalu.
3a. W przypadku stwierdzenia przez pracownika administracji mniejszych stanów wodomierzy niż
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naliczonych według zasad określonych w ust. 3, użytkownikowi lokalu nie przysługuje prawo
do korekty rozliczeń kosztów ciepła zużytego na potrzeby podgrzania wody.
3b. W przypadku stwierdzenia przez pracownika administracji większych stanów wodomierzy niż
naliczonych według zasad określonych w ust. 4, rozliczenie kosztów ciepła zużytego na potrzeby podgrzania wody podlega korekcie.
3c. Lokal, w którym rozliczenie kosztów podgrzania wody przez cztery kolejne okresy rozliczeniowe odbywało się według zasad określonych w ust. 3, od następnego okresu rozliczeniowego
zostaje wycofany z opomiarowania, a użytkownik lokalu zostaje obciążany opłatami ryczałtowymi za podgrzanie wody zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku udokumentowanego niezawinionego przez użytkownika lokalu uszkodzenia wodomierzy lub plomb podstawę do rozliczenia kosztów podgrzewania wody za okres między
ostatnim odczytem wskazań a wymianą wodomierzy lub plomb na nowe, stanowić będzie symulacja średniego zużycia wody na uszkodzonych lub rozplombowanych wodomierzach za
okres co najmniej 12 miesięcy. Taki tryb rozliczeń może być stosowany przez okres nie dłuższy niż dwa kwartały. W następnym okresie rozliczeniowym rozliczenie kosztów podgrzewania wody dokonane zostanie jak dla mieszkań nie opomiarowanych według § 9. Koszty naprawy (wymiany) wodomierzy obciążają użytkownika lokalu. Po naprawie (wymianie) należy
zgłosić urządzenie do ponownego zaplombowania.
5. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia do administracji osiedlowej
pisemnie lub osobiście wszelkich uszkodzeń wodomierzy i plomb oraz udostępnienia wodomierzy w celu kontrolnego odczytu przez upoważnionego pracownika Spółdzielni. Koszty naprawy (wymiany) wodomierzy obciążają użytkownika lokalu. Po naprawie (wymianie) należy
niezwłocznie zgłosić urządzenie do ponownego zaplombowania. Niedopełnienie powyższych
obowiązków spowoduje rozliczenie lokalu wg § 8 ust. 6 za okres rozliczeniowy, w którym
stwierdzono uszkodzenia lub uniemożliwiono kontrolę.
6. Rozliczenie kosztów ciepła na podgrzanie wody w przypadku:
a) stwierdzenia braku wodomierzy w lokalu, który wcześniej był opomiarowany,
b) stwierdzenia ingerencji powodującej uszkodzenie plomby, uszkodzenie bądź zniszczenie wodomierza, a także powodującej zniekształcenie wskazań wodomierza,
c) nie udostępnienia wodomierzy do odczytu kontrolnego przez upoważnione przez Spółdzielnię osoby za okres od ostatniego prawidłowego odczytu do dnia, w którym ustaną przyczyny
wymienione w punktach a i b, lecz nie dłuższy niż 36 miesięcy, nastąpi według ryczałtu w
wysokości 2,2 m3/m-c wody na każdą osobę zamieszkałą w lokalu, z uwzględnieniem odczytów sprawnych wodomierzy. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom i
korektom.
6a. Rozliczenie kosztów ciepła na podgrzanie wody, w przypadku stwierdzenia przez pracowników
Spółdzielni podawania zaniżonych odczytów wodomierzy, nastąpi wg wskazań wodomierzy
stwierdzonych podczas kontroli.
b
6 . Rozliczenie kosztów ciepła na podgrzanie wody, w przypadku stwierdzenia przez pracowników
Spółdzielni podawania zawyżonych odczytów wodomierzy, nastąpi wg stanów podanych przez
użytkownika lokalu bez możliwości korekty.

1.

2.

§9
Użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy nie posiadają wodomierzy w swoich lokalach obciążani są opłatami ryczałtowymi za podgrzanie wody w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni w zł/osobę miesięcznie. Ryczałt miesięczny na 1 osobę faktycznie zamieszkałą w danym lokalu ustala się w wysokości kosztu podgrzania 2,2 m3. Jeżeli w danym lokalu nie jest
zameldowana żadna osoba ryczałt nalicza się na jedną osobę. Ryczałtowe opłaty nie podlegają
dodatkowym rozliczeniom ani korektom.
W razie konieczności zmiany wysokości opłaty ryczałtowej na następny miesiąc z powodu
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podwyższenia przez MPEC taryfy opłat za dostawę energii cieplnej Zarząd Spółdzielni może
dokonać stosownej korekty wysokości opłaty ryczałtowej na następne miesiące powiadamiając
o tym użytkowników mieszkań nie opomiarowanych na piśmie co najmniej na 14 dni przed
rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym obowiązywać ma nowa wysokość opłaty ryczałtowej.

ROZDZIAŁ IV
Rozliczanie kosztów ciepła łącznie na ogrzewanie i podgrzewanie wody
§ 10
Łączne koszty ciepła na ogrzewanie jednostki rozliczeniowej i podgrzewanie ciepłej wody rozliczane są na użytkowników lokali w części:
a) stałej – dzielonej proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Koszty stałe obejmują
opłatę abonamentową i część stałą opłaty za usługi przesyłowe według faktury dostawcy.
b) zmiennej – dzielonej proporcjonalnie do wskazań indywidualnych ciepłomierzy w lokalach.
Koszty zmienne obejmują koszty dostarczonego gazu, opłatę za ciepło spalania, część zmienną
opłat za usługi przesyłowe według faktury dostawcy.
ROZDZIAŁ V
Zasady naliczania zużycia energii cieplnej i wody w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
nieprawidłowych wskazań urządzeń pomiarowych

1.

§ 11
W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań ciepłomierza, ilość
ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru oblicza się według wzorów:
 W przypadku ciepłomierza mierzącego ilość ciepła dostarczonego na cele c.o.
Qb(co) = [Qco (tw - tb):(tw -t0)] x (hb: h0)
 W przypadku ciepłomierza mierzącego ilość ciepła dostarczonego na cele podgrzania
c.w.u.
Qb(cw) = Qcw x (hb: h0)


W przypadku ciepłomierza mierzącego ilość ciepła dostarczonego na cele c.o. + podgrzania c.w.u.
Qb = [Qco (tw - tb):(tw -t0) + Qcwt] x (hb: h0)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Qb - ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru [w GJ];
Qco - ilość ciepła, dostarczoną na ogrzewanie w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem ciepłomierza [w GJ];
Qcw - ilość ciepła, dostarczoną na podgrzewanie wody wodociągowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym
przed uszkodzeniem ciepłomierza [w GJ];
Qcwt - ilość ciepła, dostarczoną na podgrzewanie wody wodociągowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym
przed uszkodzeniem ciepłomierza podczas poprzedniego sezonu letniego [w GJ];
tw - normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń [w °C];
tb - średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru [w °C];
t0 - średnią temperaturę zewnętrzną, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem ciepłomierza
[w °C];
hb - liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru;
h0 - liczbę dni, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem ciepłomierza
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W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań wodomierza, ilość
wody dostarczonej w okresie braku prawidłowego pomiaru oblicza się według wzoru:
Gb = Go x (hb: h0)
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Gb - ilość wody dostarczonej w okresie braku prawidłowego pomiaru [w m3];
Go - ilość wody, dostarczonej w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem wodomierza [w m3];
hb - liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru;
h0 - liczbę dni, w okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem wodomierza.

3.

1.

2.

3.

Jeżeli nie można ustalić liczby dni w okresie braku prawidłowego pomiaru, ilość dostarczonego ciepła lub wody oblicza się począwszy od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do dnia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 12
Rozliczenie kosztów zużycia ciepła na ogrzewanie lokalu oraz rozliczenie kosztów ciepła łącznie na ogrzewanie lokalu i podgrzewanie wody za dany okres rozliczeniowy, użytkownik lokalu winien otrzymać w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
Rozliczenie kosztów ciepła na podgrzewanie wody w lokalach opomiarowanych za dany kwartał w formie indywidualnych powiadomień winno być przesłane użytkownikom lokali w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia kwartału.
Rozliczenie kosztów ciepła na podgrzewanie wody w lokalach nie opomiarowanych dokonane
wg zasad określonych w § 9 nie powoduje konieczności dokonywania indywidualnych rozliczeń z użytkownikami za kwartał, którego rozliczenie dotyczy. Stanowi ono podstawę do ustalania przez Zarząd Spółdzielni nowych stawek opłat za podgrzewanie wody dla lokali nie opomiarowanych na kolejny kwartał.

§ 13
Użytkownikowi lokalu przysługuje prawo złożenia do Spółdzielni reklamacji dotyczącej danych
liczbowych zawartych w indywidualnym rozliczeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
§ 14
Jeżeli w wyniku dokonanego rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego na ogrzewanie i podgrzewanie wody powstanie różnica między poniesionymi przez Spółdzielnię kosztami i opłatami pobranymi od użytkowników lokali, to w przypadku:
a) nadwyżki kosztów nad pobranymi opłatami (niedopłata) - użytkownik lokalu jest zobowiązany
wpłacić wynikającą z rozliczenia różnicę w terminie 21 dni od daty otrzymania rozliczenia,
b) nadwyżki pobranych opłat nad kosztami (nadpłata) - wynikającą z rozliczenia różnicę zalicza
się na poczet bieżących opłat za używanie lokalu powiadamiając o tym pisemnie użytkownika
lokalu. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu nadpłata może być zwrócona gotówką pod
warunkiem, że użytkownik nie jest wobec Spółdzielni zadłużony z tytułu opłat za używanie lokalu lub innych tytułów.

1.

§ 15
Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane na ogrzewanie i
podgrzewanie wody, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych:
a) temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej określonej w obowiązują-
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2.

3.

4.

cych Polskich Normach,
b) temperatura podgrzewanej wody w punkcie czerpalnym jest niższa niż 45oC.
Określa się następujące wielkości upustów, o których mowa w ust.1:
a) w przypadku określonym w ust.1, lit.a) za każdą rozpoczęta dobę niedogrzewania w wysokości stanowiącej równowartość:
 jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2oC w stosunku do temperatury obliczeniowej,
 jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2oC w stosunku do temperatury obliczeniowej,
b) w przypadku określonym w ust.1, lit.b) za każdą rozpoczętą dobę, w której nastąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej w wysokości stanowiącej równowartość
 jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody, jeżeli temperatura wody nie była niższa niż 40oC,
 jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody, jeżeli temperatura
wody była niższa od 40oC.
Wadliwe działanie instalacji odbiorczych użytkownik lokalu powinien zgłosić do Spółdzielni w dniu stwierdzenia lub najpóźniej w dniu następnym. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia.
Podstawę do uznania przez Zarząd Spółdzielni upustów w opłatach za ciepło dostarczone na
ogrzewanie i podgrzewanie wody stanowi protokół sporządzony przez upoważnionego pracownika Spółdzielni przy udziale użytkownika lokalu, potwierdzający fakt wadliwego działania instalacji odbiorczych z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu.

§ 16
Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do lokali użytkowych.
§ 17
Z dniem wejścia w życie postanowień niniejszego regulaminu tracą moc dotychczasowe umowy
indywidualne zawarte z użytkownikami lokali na rozliczanie energii cieplnej według wskazań urządzeń pomiarowych w oparciu o "System Indywidualnego Rozliczania Kosztów Centralnego
Ogrzewania" firmy METRONA POLSKA.
§ 18
Regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej dn. 9 czerwca 1999 r. (uchwała nr 51/99
z dn. 9.06.99 r.) Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany dn. 15.10.1999 r. (uchwała nr 57/99);
11.07.2000 r. (uchwała nr 82/2000). Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany dn. 06.12.2005r.
(uchwała nr 276/2005); dn. 17.07.2007 r. (uchwała nr 27/2007); RN wprowadziła zmiany dn.
25.03.2008 r. (uchwała nr 12/2008) – obowiązuje od dnia 01.04.2008 r., z zastrzeżeniem iż § 9 ust.
1 obowiązuje od 01.05.2008 r., Rada Nadzorcza dn. 14.10.2008 r. wprowadziła zmiany (uchwała nr
46/2008), Rada Nadzorcza dn. 20.04.2010 r. wprowadziła zmiany uchwałą nr 28/2010, Rada Nadzorcza dn. 25.05.2010 r. wprowadziła zmiany uchwałą nr 30/2010, Rada Nadzorcza dn. 27.03.2012
r. wprowadziła zmiany uchwałą nr 78/2012, Rada Nadzorcza dn. 23.10.2012 r. wprowadziła zmiany
uchwałą nr 170/2012; Rada Nadzorcza dn. 26.01.2016 r. wprowadziła zmiany uchwałą nr 1/2016;
Rada Nadzorcza wprowadziła dn. 23.02.2016 r. zmiany uchwałą nr 3/2016, Rada Nadzorcza wprowadziła dn. 17.12.2019 r. zmiany uchwałą nr 32/2019.
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