
R E G U L A M I N
rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania centralnie 

dostarczanej ciepłej wody użytkowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZORZA”

 w Myślenicach.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne – (Dz. U. nr 54, poz. 348
    z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
3. Statut Spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne:

1.1. Koszty dostawy ciepła do budynków Spółdzielni na cele:
       - centralnego ogrzewania,
       - podgrzania wody,
       obejmują koszty:
a) wyprodukowania energii cieplnej w kotłowniach własnych zlokalizowanych w 
    Myślenicach, Dobczycach i Sułkowicach,
b) przesyłu energii cieplnej własnymi kanałami ciepłowniczymi od źródeł ciepła do
    węzłów indywidualnych,
c) przetworzenia energii cieplnej w węzłach cieplnych indywidualnych lub grupowych. 

1.2. Koszty dostawy ciepła, o których mowa w ust. 1.1., rozliczane są osobno dla każdej   
      grupy rozliczeniowej tj. grupy budynków zaopatrywanych w energię cieplną z 
      poszczególnych obiektów:
      a) w Myślenicach 
          - kotłownia przy ul. 3-go Maja 76,
          - kotłownia przy ul. Reja 6, 
          - kotłownia przy ul. Słowackiego 12,
          - kotłownia przy ul. Słowackiego 19,
          - kotłownia przy ul. Piłsudskiego 14,
          - kotłownia na os. 1000-lecia 15A,
      b) w Dobczycach 
          - kotłownia os. Jagiellońskie 9, 
          - kotłownia os. Jagiellońskie 10,
          - kotłownia os. Jagiellońskie 13,
          - kotłownia os. Piastowskie.
      c) w Sułkowicach 
          - kotłownia przy ul. Szkolnej 3.

1.3.  Rozróżnia się trzy rodzaje odbiorców:
        a) użytkownicy zajmujący lokale mieszkalne, 
        b) użytkownicy lokali użytkowych, 
        c) odbiorcy ciepła sprzedawanego przez Spółdzielnię  na podstawie umów o sprzedaż 
            ciepła.  



1.4. Opłaty oraz należności lub zobowiązania, o których mowa odpowiednio w punktach 4.1
       i 5.2 regulaminu winny pokryć poniesione przez Spółdzielnię w okresie rozliczeniowym
       koszty dostawy ciepła. 

1.5. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania centralnie dostarczanej ciepłej wody 
       użytkowej rozlicza się w okresach rozliczeniowych stanowiących rok kalendarzowy. 

1.6. Powierzchnią lokalu ogrzewaną centralnie jest powierzchnia użytkowa określona
       w przydziale, umowie o ustanowienie spółdzielczego prawa, umowie wyodrębnienia
       i przeniesienia własności lokalu lub umowie najmu, w tym powierzchnia pomieszczeń
       nie posiadających grzejników c.o., a ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących
       pomieszczeń (np. wc, komórka, przedpokój).

1.7  W grupach rozliczeniowych, w których ciepło dostarczane jest na potrzeby centralnego
       ogrzewania i centralnie dostarczanej ciepłej wody użytkowej podział kosztów odbywa 
       się proporcjonalnie do wielkości zapotrzebowania na ciepło lub ilości ciepła 
       dostarczonego na każdy z tych celów osobno z uwzględnieniem kosztów przesyłu i 
       przetworzenia energii cieplnej w węzłach cieplnych. 

1.8 Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania centralnie dostarczanej ciepłej wody 
       użytkowej przypadające na lokale Spółdzielni znajdujące się we wspólnocie 
       mieszkaniowej ustala się na podstawie obciążeń Spółdzielni z tego tytułu 
       dokonywanych w okresie rozliczeniowym przez wspólnotę, w której znajdują się dane 
       lokale.

II. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania:

2.1. W grupie budynków obsługiwanych z tego samego źródła ciepła całkowite koszty 
       produkcji  ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania z tego źródła rozlicza się na 
       poszczególne budynki proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej. 
       Jeżeli z danego źródła ciepła dokonywana jest sprzedaż ciepła do odbiorców 
       zewnętrznych na podstawie umów o sprzedaż energii cieplnej to koszty przypadające na 
       tego odbiorcę ustala się proporcjonalnie do udziału ciepła dostarczonego odbiorcy w     
       całkowitej ilości ciepła dostarczonego do budynków w danej grupie odbiorców z 
       uwzględnieniem ew. korekt dotyczących udziału zapotrzebowania na ciepło tego 
       odbiorcy w całkowitym zapotrzebowaniu na ciepło wszystkich budynków w danej grupie 
       odbiorców.

2.2. Całość kosztów przypadających na budynek rozlicza się na poszczególne lokale 
       proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej. Jeżeli w danym budynku występują 
       lokale użytkowe  to koszty przypadające na te lokale ustala się proporcjonalnie do ich 
       udziału w powierzchni użytkowej budynku z uwzględnieniem współczynnika 
       zwiększającego udział tych lokali w zużyciu ciepła ustalanym każdorazowo przez Zarząd 
       Spółdzielni.  

III. Zasady rozliczania kosztów podgrzania centralnie dostarczanej ciepłej wody 
       użytkowej.

3.1. W grupie budynków obsługiwanych z tego samego źródła ciepła całkowite koszty 
       produkcji ciepła na potrzeby podgrzania c.w.u. z tego źródła rozlicza się 



       proporcjonalnie do ilości zużytej ciepłej wody. 

3.2. Całość kosztów podgrzania c.w.u. przypadających na budynek rozlicza się na 
       poszczególne lokale proporcjonalnie do zużycia c.w.u przez poszczególne lokale. 

3.3. Ilość ciepłej wody zużytej przez poszczególne lokale ustala się na podstawie wodomierzy 
       c.w.u. zainstalowanych w poszczególnych lokalach. 

3.4. W odniesieniu do lokali nie wyposażonych w wodomierze c.w.u. do rozliczeń przyjmuje 
       się obowiązujące w takich lokalach w okresie rozliczeniowym opłaty ryczałtowe za
       zużycie c.w.u.

3.5. Odczyty wskazań wodomierzy c.w.u. przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku 
       przy czym jeden z odczytów musi być wykonany na koniec roku kalendarzowego. 

IV. Ustalenie opłat za centralne ogrzewanie lokali oraz za podgrzanie wody.

4.1. Użytkownik lokalu korzystający z centralnego ogrzewania lub podgrzania wody
       użytkowej zobowiązany jest wnosić opłaty z tego tytułu w okresach miesięcznych łącznie 
       z pozostałymi opłatami za używanie lokalu.

4.2. Wysokość miesięcznych opłat, o których mowa w pkt. 4.1. ustala Rada Nadzorcza 
       Spółdzielni.

4.3. Opłaty, o których mowa w punkcie 4.1 stanowią zaliczki podlegające rozliczeniu z 
       użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego odpowiednio za centralne 
       ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej.  

V. Terminy rozliczeń.

5.1. W terminie do 30 kwietnia każdego roku Spółdzielnia dokonuje rozliczenia kosztów i
       przychodów z tytułu dostawy ciepła za miniony okres rozliczeniowy poprzez porównanie 
       faktycznych kosztów przypadających na dany lokal z opłatami wniesionymi w tym 
       okresie przez użytkownika lokalu. 
       
5.2. W wyniku rozliczenia, o którym mowa w punkcie 5.1 ustalone zostają należności lub
       zobowiązania (nadpłaty lub niedopłaty ) przypadające na dany lokal.

5.3 Niedopłatę wynikłą z rozliczenia kosztów zużycia ciepła, użytkownik zobowiązany jest 
      uiścić w najbliższym terminie uiszczania opłat za używanie lokalu. W indywidualnych 
      wypadkach niedopłata może być wniesiona w innym terminie. Termin ten na wniosek 
      użytkownika lokalu ustala Zarząd Spółdzielni. 

5.4. Nadpłatę wynikłą z indywidualnego rozliczenia kosztów zużycia ciepła zalicza się w
       pierwszej kolejności na pokrycie zaległości w opłatach za lokal. W przypadku braku
       zaległości w opłatach, nadpłata wynikła z indywidualnego rozliczenia kosztów zużycia 
       ciepła zaliczana jest na następny okres rozliczeniowy lub wypłacana w kasie Spółdzielni.



VI. Postanowienia końcowe.

6.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą dla 
       rozliczeń za rok 2016.

6.2 Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników lokali niezależnie od
      przysługującego im tytułu prawnego, także użytkowników zajmujących lokal bez tytułu
      prawnego.

6.3. Niniejszy Regulamin na mocy art. 45a ust. 10 Prawa energetycznego podaje się do
       wiadomości wszystkim użytkownikom lokali poprzez wyłożenie w siedzibie Spółdzielni.

6.4. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
       Spółdzielni w dniu  17.12.2015 r. Uchwała nr 40/2015.  


