REGULAMIN
zasad rozliczenia kosztów i wnoszenia opłat z tytułu dostawy mediów
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku
– tekst ujednolicony –
W Regulaminie ujęto zmianę w Roz. IV pkt 21 zgodnie z Aneksem z dnia 30.10.2018r.
uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/2018 (tekst pogrubiony)

Rozdział I. Podstawa prawna
Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r.- Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188,
poz.1848 z poźn. zm.),
2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 119, poz.1116 z poźn. zm.),
3. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z
późn. zm. ),
4. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków (j. t. Dz. U. z 2001r. nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1999r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836),
6. PN-EN 834:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez
grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną,
7. PN-EN 834:1999/Apl:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia
ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną,
8. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku.

Rozdział II. Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali
mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Elemencik” w Białymstoku.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do:
a) członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie i
własnościowe),
b) członków Spółdzielni będących właścicielami lokali,
c) osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali,
d) właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni,
e) osób zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego,
f) najemców lokali.
3. Podstawą ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali jest roczny plan gospodarczofinansowy Spółdzielni zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej oraz postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4. Jeżeli po uchwaleniu planu gospodarczo-finansowego następują zmiany w dostawie
mediów do nieruchomości uchwałę o korekcie planu oraz ewentualnej korekcie wysokości
opłat podejmuje Rada Nadzorcza.
5. Koszty i przychody z opłat za użytkowanie lokali, o których mowa w art.4 ust. 1 - 2 i 4
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ewidencjonuje się i rozlicza odrębnie dla każdej
nieruchomości.
6. Jednostką rozliczeniową służącą do obciążania kosztami poszczególnych lokali jest:
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a) m² powierzchni użytkowej lokali w danej nieruchomości,
b) m2 powierzchni użytkowej lokali, stanowiący powierzchnię przyjętą do ustalania
udziałów w nieruchomości wspólnej,
c) wskazania urządzeń pomiarowych w lokalu.
7. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) użytkownik lokalu - rozumie się osobę lub osoby, którym przysługuje spółdzielcze
prawo do lokalu (mieszkalnego lub usługowego), prawo własności lokalu lub
będące najemcami, jak tez osobę lub osoby użytkujące lokal bez tytułu prawnego.
b) firma rozliczająca - specjalistyczna firma instalująca podzielniki kosztów
ogrzewania i obsługująca rozliczanie kosztów ciepła,
c) okres rozliczeniowy - 12 miesięczny przedział czasu, który rozpoczyna się 1
czerwca a kończy się 31 maja roku następnego.
d) sezon grzewczy – okres, w którym następuje ciągłe dostarczanie ciepła w celu
ogrzewania budynków. Decyzję o rozpoczęciu i przerwaniu dostawy ciepła na
potrzeby centralnego ogrzewania do budynków podejmuje Zarząd Spółdzielni w
oparciu o bieżącą analizę pogody i jej prognoz,
e) rozliczenie indywidualne – stanowi podział kosztów dostawy ciepła do budynku
pomiędzy użytkowników poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych, w
odniesieniu do naliczonych zaliczek miesięcznych w okresie rozliczeniowym,
f) podzielnik kosztów - należy rozumieć urządzenie służące do podziału kosztów
zakupu ciepła. W szczególności podzielnikiem kosztów, na podstawie którego
dokonywane jest rozliczenie kosztów zakupu energii cieplnej jest wodomierz
ciepłej wody w lokalu lub ciepłomierz w węźle cieplnym.
g) podzielnik kosztów ogrzewania - jest to urządzenie wskaźnikowe, posiadające
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN-EN 834 „Podzielniki kosztów
ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane
energią elektryczną.”, rejestrujące stany cieplne grzejnika w trakcie okresu
rozliczeniowego. Podzielniki kosztów nie są urządzeniami pomiarowymi, lecz
służą do podziału kosztów w rozliczeniach, są wprowadzone do stosowania na
zasadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny zgodności,
h) ciepłomierz - (licznik ciepła) – całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do
pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej.
i) ciepłomierz główny – ciepłomierz do pomiaru zużycia energii cieplnej na cele c.o.
i c.w.u.
j) wodomierz – licznik mierzący zużycie wody
k) współczynnik wyrównawczy LAF – jest to względna wartość liczbowa
uwzględniająca straty lub uzyski ciepła związane z położeniem lokalu w bryle
budynku,
l) współczynnik wyrównawczy UF – jest to względna wartość liczbowa
uwzględniająca parametry fizyczne i techniczne grzejnika w szczególności jego
rodzaj, typ i moc, zamówiona moc cieplna – jest to największa moc cieplna, jaka
w ciągu roku występuje w danym budynku dla warunków obliczeniowych, która
zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla
danego budynku jest niezbędna do zapewnienia pokrycia strat ciepła w celu
utrzymania temperatury normatywnej i wymiany powietrza w pomieszczeniu,
m) koszty zakupu energii cieplnej – suma opłat wyliczonych przez MPEC na
podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie. Koszty zakupu są
ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości i obciążają
wszystkich użytkowników lokali ogrzewanych przez wspólna instalację,
n) koszty stałe c.o.– część kosztów całkowitych poniesionych z tytułu zakupu ciepła
do budynku w okresie rozliczeniowym obejmująca składniki niezależne od
zużycia ciepła, takie jak: opłata stała za zamówioną moc cieplną oraz opłata stała
za usługi przesyłowe,
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o) koszty wspólne zużycia ciepła – część kosztów zużycia ciepła poniesionych na
ogrzewanie łazienek, i pomieszczeń do wspólnego użytku (pralnie, suszarnie,
klatki schodowe itp.),
p) koszty niezależne od użytkownika lokalu – suma opłat stałych oraz kosztów
wspólnego zużycia ciepła poniesionych w okresie rozliczeniowym,
q) koszty zmienne – różnica pomiędzy całkowitymi kosztami ogrzewania jednostki
rozliczeniowej i kosztami niezależnymi od użytkownika lokalu. Są to koszty
zależne od zużycia indywidualnego w lokalach.
r) wartość zużycia – jest to wielkość liczbowa ustalana jako iloczyn:
- wartości wskazanej przez podzielniki kosztów ogrzewania zainstalowanych na
grzejnikach w jednostce użytkowej;
- współczynnika oceny (UF) ustalonego zgodnie z normą PN-EN 834,

- współczynnika wyrównawczego LAF
s) koszt jednostkowy – jest to koszt ustalony jako iloraz kosztu zmiennego i sumy
wartości zużycia dla wszystkich podzielników kosztów ogrzewania
zainstalowanych na grzejnikach w rozliczanych lokalach.
t) powierzchnia ogrzewana centralnie - przyjmuje się powierzchnię:
- użytkową lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z dokumentacją techniczną
w chwili zasiedlenia lokali, w których zainstalowane są grzejniki centralnego
ogrzewania,
- pomieszczeń nie posiadających grzejników centralnego ogrzewania a
wchodzących w skład lokali mieszkalnych i użytkowych (przedpokój, łazienka,
w.c. itp.), które są ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń.
u) c.o. – centralne ogrzewanie
v) c.w.u. – ciepła woda użytkowa
w) koszty stałe c.w.u. – część kosztów całkowitych poniesionych z tytułu zakupu
ciepła do celów podgrzania wody w okresie rozliczeniowym obejmująca składniki
niezależne od zużycia ciepła takie jak: opłata stała za zamówioną moc cieplną,
opłata za usługi przesyłowe - rozliczenie według m3 zużycia c.w.u.
x) koszty zmienne c.w.u. – rozliczane wg wskazań lokalowych wodomierzy wody
ciepłej
y) MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
z) jednostka rozliczeniowa – wszystkie lokale użytkowników ogrzewane z instalacji
centralnego ogrzewania budynku lub budynków, dla których koszty ciepła
określane są wg wskazań jednego układu pomiarowego.
aa) rozliczenie zamienne – indywidualne rozliczenie kosztów c.o. inne niż na
podstawie podzielników kosztów c.o.

Rozdział III. Koszty dostawy energii cieplnej na cele centralnego
ogrzewania i podgrzania wody.
Zasady ogólne.
1. Koszty dostawy energii cieplnej na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody rozlicza się
na:
a) koszty stałe zakupu ciepła
b) koszty zmienne (licznikowe)
2. Koszty stałe zakupu ciepła na cele c.o. i c.w.u. rozdzielane są zgodnie z
wyszczególnionymi kosztami z faktur VAT wystawianymi przez MPEC.
3. Koszty zmienne (licznikowe) rozlicza się proporcjonalnie do zainstalowanych urządzeń
pomiarowo-rozliczeniowych, odpowiednio do stopnia opomiarowania węzła cieplnego
jak niżej:
a) węzły grupowe
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- przy opomiarowaniu ciepłomierzem głównym oraz ciepłomierzem na co.
(zbiorczym na wszystkie budynki zasilane z węzła) – koszty c.o ustala się wg
wskazań ciepłomierza c.o a koszty c.w.u. jako różnicę wskazań ciepłomierza
głównego i ciepłomierza c.o.
- przy opomiarowaniu ciepłomierzem głównym oraz ciepłomierzami na co. na
poszczególne budynki zasilane z węzła (służącymi jako podzielniki kosztów) –
koszty c.o ustala się wg wskazań ciepłomierzy c.o a koszty c.w.u. jako różnicę
wskazań ciepłomierza głównego i ciepłomierzy c.o.
- przy opomiarowaniu ciepłomierzem głównym - koszty c.w.u. określa się
szacunkowo, przyjmując za podstawę średnie zużycie w miesiącach, w których nie
było zużycia ciepła na c.o. tj. maj – sierpień a koszty c.o jako różnicę wskazań
ciepłomierza głównego i oszacowanych kosztów c.w.u.
b) węzły indywidualne
- przy opomiarowaniu ciepłomierzem głównym oraz ciepłomierzem na co. – koszty
c.o ustala się wg wskazań ciepłomierza c.o a koszty c.w.u. jako różnicę wskazań
ciepłomierza głównego i ciepłomierza c.o.
- przy opomiarowaniu ciepłomierzem głównym - koszty c.w.u. określa się
szacunkowo, przyjmując za podstawę średnie zużycie w miesiącach, w których nie
było zużycia ciepła na c.o. tj. czerwiec – sierpień a koszty c.o jako różnicę wskazań
ciepłomierza głównego i oszacowanych kosztów c.w.u.
4.

Koszty dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody
rozlicza się na:
a) poszczególne budynki lub grupy budynków w nieruchomości zasilanych ze
wspólnego węzła cieplnego,
b) poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe.
5. Użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych są zobowiązani do uiszczania zaliczek
na poczet kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i
podgrzania wody, które stanowią stały element miesięcznej opłaty za użytkowanie
lokalu.
6. Użytkownik lokalu ponosi koszty serwisu odczytowego i dokonania rozliczenia
finansowego.
7. Rozliczenia finansowego lokalu za sezon grzewczy dokonuje się w okresie do 90 dni od
daty zakończenia ostatniego odczytu i obejmuje ono również koszty serwisu
odczytowego, dokonania rozliczenia oraz koszty związane z wymianą podzielników
kosztów centralnego ogrzewania lub liczników ciepła.

Rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej na cele c. o. w budynkach z
zainstalowanymi podzielnikami kosztów c.o. lub wyposażonych w
indywidualne liczniki ciepła (ciepłomierze)
System rozliczeń kosztów c. o. przy pomocy podzielników kosztów ogrzewania
uwzględnia w szczególności:
a) zasady montażu, eksploatacji i odczytu podzielników,
b) parametry techniczne i fizyczne grzejnika do którego zamocowany jest podzielnik,
c) współczynniki wyrównawcze LAF i UF.
2. Koszty dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych i
użytkowych wyposażonych w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania lub
ciepłomierze rozliczane będą na użytkowników z podziałem na:
a) koszty niezależne od użytkownika lokalu, dzielone proporcjonalnie do ich
powierzchni użytkowej, obejmujące:
- koszty stałe,
- koszty wspólne zużycia ciepła ,
1.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

b) koszty zmienne zależne od zużycia indywidualnego, dzielone proporcjonalnie do
wskazań podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy.
Procentowy udział kosztów niezależnych od użytkownika lokalu do kosztów zmiennych
zależnych od zużycia indywidualnego będzie ustalany corocznie przed rozpoczęciem
okresu grzewczego, najpóźniej do 30 września przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzany
uchwałą Rady Nadzorczej.
Rozliczenia finansowego za zużytą energię cieplną na cele centralnego ogrzewania
dokonuje się na podstawie:
a) poniesionych kosztów przez Spółdzielnię na zakup energii cieplnej,
b) naliczonych zaliczek użytkownikom lokali mieszkalnych i użytkowych,
c) corocznych odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania,
d) corocznych odczytów liczników ciepła (ciepłomierzy).
Łączne koszty dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania lokali
mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w liczniki pomiaru ciepła (ciepłomierze )
rozliczane będą na użytkowników w następujący sposób:
a) część indywidualna za pomieszczenia wewnątrz lokali zgodnie ze wskazaniem
zużytego ciepła przez licznik pomnożona przez cenę wynikającą z umowy z
dostawcą,
b) część wspólna za pomieszczenia ogólnego użytku stanowi różnicę pomiędzy
łącznymi kosztami za ogrzewanie budynku pomniejszoną o koszty wynikające z
indywidualnego zużycia na urządzeniach pomiaru ciepła podzieloną proporcjonalnie
do powierzchni użytkowej lokalu.
Podstawę ustalenia zaliczki dla lokalu za dostawę energii cieplnej na cele centralnego
ogrzewania stanowią:
a) w lokalach użytkowanych przez okres dłuższy niż jeden sezon grzewczy - planowane
koszty centralnego ogrzewania na dany okres rozliczeniowy wyliczone w oparciu o
faktyczne koszty centralnego ogrzewania lokalu w ostatnim okresie rozliczeniowym,
prognozowany okres grzewczy oraz przewidywane ceny energii cieplnej,
b) w lokalach użytkowanych przez okres krótszy od sezonu grzewczego a zasiedlonych
po raz wtórny po innym użytkowniku - planowane koszty centralnego ogrzewania na
dany okres rozliczeniowy wyliczone w oparciu o poniesione faktyczne koszty
centralnego ogrzewania lokalu przez poprzedniego użytkownika w ostatnim okresie
rozliczeniowym, prognozowany okres grzewczy oraz przewidywane ceny energii
cieplnej,
c) w lokalach nowo zasiedlanych po raz pierwszy - planowane koszty centralnego
ogrzewania na pierwszy okres rozliczeniowy wyliczone w oparciu o prognozowany
okres grzewczy liczony od następnego miesiąca po zasiedleniu do końca sezonu
grzewczego oraz przewidywane ceny energii cieplnej,
d) w lokalach użytkowanych przez okres krótszy od sezonu grzewczego a wyrażających
zgodę na montaż podzielników kosztów w okresie jego trwania – będzie ustalona
poprzez pomnożenie średniej stawki wynikającej z całkowitych kosztów c.o. z
poprzedniego sezonu grzewczego w jednostce rozliczeniowej w zł/m²,
współczynnika wzrostu cen na dany sezon grzewczy zastosowany przez dostawcę
energii cieplnej oraz powierzchni lokalu.
Na uzasadniony wniosek użytkownika lokalu Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na
zmianę wysokości zaliczki na cele centralnego ogrzewania.
Rozliczenia centralnego ogrzewania zamienne będzie stosowane w następujących
przypadkach :
a) dla lokalu, którego użytkownik:
 odmówił/nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów ogrzewania w
lokalu,
 odmówił /nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów w pojedynczym
pomieszczeniu,
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zrezygnował z indywidualnego rozliczenia c.o. na podstawie podzielników
kosztów ,
 uniemożliwił:
- dokonania odczytu podzielników przy wykorzystaniu wszystkich trzech
terminów ( np. nieobecność),
- dokonania sprawdzenia i odczytu manualnego ( podzielnika/ów) – mimo
wcześniejszego powiadomienia pisemnego o planowanym terminie wykonania
sprawdzenia urządzenia i przeprowadzenia odczytu manualnego
- uszkodził plombę podzielnika lub podzielnik,
- dokonał ingerencji w podzielnik w celu zafałszowania jego wskazań,
- dokonania odczytu pojedynczych podzielników
ustala się iż od użytkownika dochodzone będzie odszkodowanie w wysokości ustalonej
poprzez oszacowanie zużycia ciepła zgodnie z następującymi zasadami:
- koszty niezależne ( opłata stała oraz koszty stałe wspólne ) ustala się na zasadach
ogólnych określonych niniejszym regulaminem
- koszty zmienne ustala się zgodnie z następującym wzorem:
KZ=CGJ x ECO
gdzie:
KZ
CGJ

koszt zmienny ogrzewania lokalu [ zł];
średnia taryfowa opłata zmienna ( koszt zakupu energii cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania) dla jednostki rozliczeniowej [ zł/GJ];

Eco

zużycie ciepła w pomieszczeniach lokalu [GJ], ustalona zgodnie z wzorem;
𝐸𝑐𝑜 = 𝑄𝑐𝑜×3,6×24×𝑆𝑑
Δ𝑡𝑜𝑏𝑙×𝜂𝐻,𝑡𝑜𝑡

gdzie:
Qco
3,6
24
Sd

moc zainstalowana grzejników [MW];
współczynnik przeliczeniowy z MWh na GJ;
czas poboru ciepła w ciągu doby;
liczba stopniodni sezonu grzewczego [ºC dni], obliczonych zgodnie z
wzorem:
𝑆𝑑=Σ 𝐿(𝑚)×(𝑡𝑖−𝑡𝑒ś𝑟(𝑚))

gdzie:
L(m)
ti
te,śr(m)
Δtobl
𝜂

liczba dni ogrzewania w m-tym miesiącu [dni];
średnia ważona temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniach
lokalu [ºC];
średnia temperatura powietrza zewnętrznego w m-tym miesiącu
różnica temperatur obliczeniowych, powietrza w pomieszczeniach i
zewnętrznego;
liczba jednostek ustalona dla ciepła zużywanego w budynku zgodnie
wzorem:
𝜂𝐻,𝑡𝑜𝑡=𝜂𝐻,𝑔×𝜂𝐻,𝑒×𝜂𝐻,𝑑×𝜂𝐻,𝑠

gdzie:
ηH,tot
ηH,g

średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania;
średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub
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ηH,e
ηH,d
ηH,s

energii dostarczanych do źródła ciepła;
średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni
ogrzewanej;
średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni
ogrzewanej;
średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach
pojemnościowych systemu ogrzewania.

b) W lokalach gdzie nastąpiła awaria podzielników lub gdy z przyczyn niezależnych od
użytkownika lokalu odczytanie podzielników nie jest możliwe, koszty ogrzewania dla
tych lokali, zostaną wyliczone – wg średniego zużycia w jednostce rozliczeniowej.
c) Grzejniki gdzie nastąpiła awaria pojedynczego podzielnika lub gdy z przyczyn
niezależnych od użytkownika lokalu odczytanie pojedynczego podzielnika nie jest
możliwe, rozliczenie nastąpi wg:
koszty ogrzewania dla tych grzejników, zostaną wyliczone – wg średniego zużycia
w lokalu
9. W przypadku przekazania lokalu przez dotychczasowego użytkownika do dyspozycji
Spółdzielni lub innemu użytkownikowi, Spółdzielnia dokona rozliczenia
proporcjonalnie do okresu użytkowania danego lokalu na podstawie dostarczonego
protokołu sporządzonego przez przekazującego i przyjmującego dany lokal lub na
podstawie zawartego aktu notarialnego (przy braku protokołu).
10. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania składa się w
terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia ze Spółdzielni.
11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu
reklamacji.
12. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje rozliczenia użytkownika ze Spółdzielnią.
13. W przypadku wystąpienia niedopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania za każdy sezon grzewczy użytkownik lokalu ma obowiązek jej
uregulowania
w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania rozliczenia.
14. Niedopłatę wynikłą z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania Zarząd Spółdzielni
może rozłożyć na raty w terminie przekraczającym okres jednego miesiąca tylko na
uzasadniony wniosek użytkownika lokalu.
15. W przypadku wystąpienia nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania w stosunku do naliczonych zaliczek użytkownik lokalnie nie może rościć
praw do odsetek za okres, w którym naliczono zaliczki. Spółdzielnia nie będzie
naliczać odsetek użytkownikowi lokalu z tytułu niedopłaty powstałej w wyniku
rozliczenia tych kosztów w okresie jednego miesiąca od dnia otrzymania rozliczenia.
16. Nadpłata wynikająca z rozliczenia naliczonych zaliczek do poniesionych kosztów
będzie rozliczona użytkownikowi lokalu w następujący sposób:
a) w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia ciążącego na użytkowniku lokalu z
tytułu opłat eksploatacyjnych (czynszowych), a następnie w sposób określony w
pkt b, c,
b) do wysokości 1-miesięcznego wymiaru opłat za lokal zostaje zaliczona na poczet
przyszłych opłat eksploatacyjnych (czynszowych),
c) przekraczająca 1-miesięczną opłatę za użytkowanie lokalu zostanie zwrócona
użytkownikowi w gotówce lub przelewem na podane przez niego konto bankowe
w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
17. System rozliczeń na podstawie podzielników kosztów c.o. może zostać zastąpiony
metodą proporcjonalną do powierzchni użytkowej lokali w jednostce rozliczeniowej w
szczególności gdy:
a) brak jest możliwości technicznych zastosowania podzielników kosztów c.o.
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b) zażąda tego na piśmie co najmniej 2/3 użytkowników w jednostce rozliczeniowej.
Zmiana systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania może być dokonana
najpóźniej przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego kosztów c.o.
18. W przypadku rozliczenia kosztów ogrzewania lokalu mieszkalnego proporcjonalnie
do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali współczynników wyrównawczych
LAF nie stosuje się.
19.W przypadku zastosowania rozliczenia metodą proporcjonalną do powierzchni
użytkowej lokali, rozliczenie kosztów c.o. na użytkowników w jednostce
rozliczeniowej ustalone będzie poprzez podzielenie kosztów zakupu energii cieplnej
na cele c.o. przez sumę powierzchni wszystkich lokali w jednostce rozliczeniowej i
pomnożenie przez powierzchnię poszczególnych lokali.

Montaż i odczyty podzielników kosztów centralnego ogrzewania
1. Użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia lokalu w celu:
a) zainstalowania i wymiany podzielników,
b) dokonania odczytów,
c) kontroli stanu technicznego urządzeń pomiarowych w trakcie okresu rozliczeniowego.
2. Montażu uzupełniającego podzielników kosztów dokonuje się na pisemny wniosek
użytkownika w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
3. Koszty montażu nowych podzielników kosztów wraz z podzielnikami kosztów lub
liczników ciepła wraz z licznikami ciepła ponosi użytkownik lokalu w przypadku gdy:
a) podzielnik kosztów jest zamontowany po raz pierwszy,
b) w trakcie trwania gwarancji na urządzenia nastąpiło uszkodzenie podzielników
kosztów lub liczników ciepła z winy użytkownika,
c) po upływie okresu legalizacji urządzeń.
4. Spółdzielnia po otrzymaniu faktury VAT od jednostki instalującej urządzenia dokona
obciążenia użytkownika lokalu za wykonaną usługę.
5. W przypadku uszkodzenia, zerwania plomb lub awarii podzielnika kosztów lub licznika
ciepła, użytkownik ma obowiązek o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię
celem określenia przyczyn uszkodzenia i spowodowania wymiany lub naprawy
urządzenia, która nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki.
6. Odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz liczników ciepła dokonują
przedstawiciele specjalistycznej firmy rozliczeniowej upoważnieni przez Spółdzielnię do
dokonywania tych czynności.
7. O terminie odczytów podzielników oraz liczników ciepła użytkownik lokalu będzie
powiadomiony poprzez wywieszenie informacji w klatce schodowej budynku z
wyprzedzeniem 7-dniowym przed planowanym terminem.
8. Odczyt podzielników kosztów oraz liczników ciepła powinien być dokonany w
obecności użytkownika lokalu poprzez wpisanie przez odczytującego ich stanów do karty
odczytowej, którą podpisuje użytkownik lokalu.
9. W przypadku odczytów dokonywanych drogą radiową oraz odczytów liczników ciepła
zamontowanych na klatkach schodowych nie obowiązuje pkt 7 i 8.
10. W przypadku jego nieobecności uznaje się, że osoba dorosła przebywająca w lokalu jest
przez niego upoważniona do udostępnienia podzielników kosztów do odczytu oraz
podpisania karty odczytu (protokółu odczytu).
11. Na czas odczytu podzielników kosztów użytkownicy lokali są zobowiązani umożliwić
swobodny dostęp do tych urządzeń przez usunięcie obudowy grzejników, mebli
zastawiających itp.
12. Po dwóch kolejnych wyznaczonych terminach odczytu podzielników kosztów podanych
przez jednostkę odczytującą, może być wyznaczony trzeci i ostateczny termin odczytu,
nie później jednak niż w terminie 30 dni po zakończeniu pierwszego terminu odczytu na
danym budynku.
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13. Za odczyt dokonany w trzecim terminie użytkownik lokalu obciążony zostanie kosztem
odczytu ustalonym pomiędzy Spółdzielnią a jednostką dokonującą .odczytu.
14. Jednostka dokonująca czynności kontrolnych urządzeń pomiarowych sporządza protokół,
który podpisują kontrolujący i użytkownik lokalu.

Rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej na cele podgrzania wody
1. Podstawę rozliczenia i ustalenia odpłatności za dostawę energii cieplnej na cele
podgrzania wody stanowi:
a) łączna ilość wody zużytej na cele podgrzania wody przez budynek lub zespół
budynków w jednostce rozliczeniowej zgodnie ze wskazaniami wodomierza
zainstalowanego w węźle cieplnym,
b) koszty stałe zakupu ciepła na potrzeby c.w.u.
c) koszt zużytej energii cieplnej na cele podgrzania wody wyliczony w oparciu o zasady
ogólne określone w rozdziale III pkt. 3
d) przypadający na dany lokal udział w zużyciu energii cieplnej zgodnie ze
wskazaniami wodomierzy zainstalowanych w lokalu,
e) dla lokali nieopomiarowanych miesięczny ryczałt zużycia ciepłej wody przypadający
na lokal wynosi 20 m³.
2. Koszt zmienny podgrzania c.w.u. w poszczególnych jednostkach rozliczeniowych będzie
wyliczony w oparciu o zasady ogólne określone w Rozdz. III pkt. 3 i będzie ustalany
przez Zarząd Spółdzielni raz w roku i po zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej będzie
obowiązywał na kolejny okres rozliczeniowy czyli od 1 czerwca do 31 maja roku
następnego.
3. Indywidualne zużycie energii cieplnej na cele podgrzania wody w lokalu rozliczane
będzie:
a) dla lokali wyposażonych w wodomierze - wg wskazań wodomierzy w lokalu z
uwzględnieniem ceny za podgrzanie 1 m³ wody wodociągowej,
b) dla lokali nie wyposażonych w wodomierze - jako równowartość podgrzania 20 m³
wody miesięcznie na lokal.
4. Opłatę zaliczkową (płatną miesięcznie) w lokalach wyposażonych w wodomierze ustala
się na następne miesiące po dokonaniu rozliczenia zużycia wody w następujący sposób:
a) w przypadku pierwszej zaliczki (w lokalach nowo zasiedlonych po raz pierwszy jak
również po raz wtórny po innym użytkowniku) opłata zaliczkowa wynosi
równowartość 3 m3 wody na lokal (podgrzanie wody),
b) w przypadku kolejnej zaliczki (w lokalach zasiedlonych) biorąc za podstawę średnio
miesięczne zużycie wody w danym lokalu z ostatniego okresu rozliczeniowego lub
prognozowane średnio miesięczne zużycie wody przy braku dokonanych odczytów
stanów wodomierzy.
5. Na indywidualną uzasadnioną prośbę użytkownika Zarząd Spółdzielni może dokonać
zmiany wysokości zaliczki.
6. Niedopłata z tytułu podgrzania wody winna być wpłacona na konto Spółdzielni w
terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia zaliczek. W uzasadnionych przypadkach
na indywidualną prośbę zainteresowanego Zarząd Spółdzielni może niedopłatę rozłożyć
na raty.
7. W przypadku wystąpienia nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów podgrzania wody w
stosunku do naliczonych zaliczek na ich pokrycie użytkownik lokalu nie może rościć
praw do odsetek za okres naliczania zaliczek. Spółdzielnia nie będzie również naliczać
odsetek użytkownikowi lokalu z tytułu niedopłaty powstałej w wyniku tego rozliczenia
do wyznaczonego terminu wpłaty określonego w pkt 7.
8. Nadpłata wynikająca z rozliczenia naliczonych zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania
wody będzie rozliczona użytkownikowi lokalu w następujący sposób:
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a) w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia ciążącego na użytkowniku lokalu z
tytułu opłat eksploatacyjnych, a następnie rozliczona w sposób określony w pkt b,
c,
b) do wysokości 1-miesięcznego wymiaru opłat eksploatacyjnych za lokal - na poczet
przyszłych opłat eksploatacyjnych (czynszowych),
c) przekraczająca 1-miesięczną opłatę eksploatacyjną za użytkowanie lokalu zwrócona użytkownikowi lokalu w gotówce lub przelewem na podane przez niego
konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.

Ustalenia dodatkowe
1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z indywidualnego systemu rozliczania c.o. na
podstawie podzielników kosztów c.o.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 stosowane będzie rozliczenie zamienne.
3. Rezygnacja z rozliczania kosztów c.o. na podstawie podzielników kosztów w następnym
sezonie grzewczym powinna być złożona na piśmie najpóźniej przed jego rozpoczęciem.
4. W przypadku rozliczenia kosztów ogrzewania lokalu mieszkalnego metodą zamienną,
wartość współczynników wyrównawczych LAF i UF – nie stosuje się.
5. W przypadku zużycia większej ilości energii cieplnej na cele c.o. przekraczającej
ustaloną zaliczkę na dany okres rozliczeniowy, ustalenie nowej zaliczki w następnym
sezonie grzewczym będzie dokonywane na podstawie:
a) poniesionych kosztów energii cieplnej w ostatnim rozliczonym sezonie grzewczym
dla danego lokalu,
b) ostatniego wskaźnika wzrostu cen dostawy energii cieplnej zastosowanego wobec
Spółdzielni.
Powyższy sposób ustalania zaliczki na dany lokal będzie dotyczył każdego sezonu
grzewczego.3
6. Użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych zobowiązani są do utrzymywania w
sezonie grzewczym temperatury wewnątrz lokali nie niższej jak 16ºC, z grzejników
zainstalowanych w lokalu.
7. Wskazania podzielników kosztów c.o. niższe od 30% średniego zużycia jednostek
rozliczeniowych na 1m² p. u. lokali w jednostce rozliczeniowej przyjmuje się do
rozliczenia kosztów c.o. w tym lokalu w wysokości równej 30% średniego zużycia
jednostek na m² w jednostce rozliczeniowej.
8. Wskazania podzielników kosztów c.o. wyższe od 250% średniego zużycia jednostek
rozliczeniowych na 1m² p. u. lokali w jednostce rozliczeniowej przyjmuje się do rozliczeń
kosztów c. o. w tym lokalu w wysokości równej 250% średniego zużycia jednostek na m²
w jednostce rozliczeniowe.

Rozdział IV. Rozliczanie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków
1.
2.
3.

Koszty dostawy wody zimnej oraz odprowadzania ścieków będą ustalane odrębnie dla
każdego budynku lub zespołu budynków w nieruchomości.
Ze stawki obciążeń za wodę wyłącza się koszty odczytu liczników.
Koszty ponoszone przez Spółdzielnię za dostawę wody zimnej i odprowadzanie ścieków
dla danego budynku lub zespołu budynków w nieruchomości rozlicza się na
poszczególne lokale z wyodrębnieniem:
a) kosztu podstawowego ustalonego jako iloczyn liczby m3 zużycia wody zimnej i
odprowadzania ścieków w danym lokalu oraz ceny 1 m3 zimnej wody oraz
odprowadzania ścieków,
b) kosztu uzupełniającego powyżej 10 % niedoboru będącego rozliczeniem różnicy
między wskazaniami wodomierza głównego budynku lub zespołu budynków w
nieruchomości a sumą wskazań indywidualnych wodomierzy w poszczególnych
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ujęciach wody zimnej rozliczanego na poszczególne lokale proporcjonalnie do
powierzchni użytkowej lokalu w nieruchomości.
c) koszt uzupełniający powyżej 10% niedoboru, o którym mowa w pkt. 3 b w
poszczególnych nieruchomościach na wniosek Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza
w drodze uchwały może odnieść w koszty poszczególnych nieruchomości.
Po upływie każdego okresu rozliczeniowego dokonuje się dla poszczególnych lokali
rozliczenia różnicy między naliczonymi zaliczkami a kosztami faktycznie
przypadającymi na lokal wynikającymi z pkt 3 a.
Po zakończeniu roku obrotowego dokonuje się odniesienia w koszty nieruchomości
różnicy do 10 % niedoboru między wskazaniami wodomierza głównego budynku lub
zespołu budynków w nieruchomości w poszczególnych ujęciach wody zimnej zużytej na
cele techniczne nieruchomości.
Koszty dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków obciążają poszczególne lokale
mieszkalne i użytkowe:
a) wyposażone w wodomierze - wg wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody
powiększone o opłatę stałą do każdego wodomierza przeznaczoną na cele związane z
przyszłościową ich wymianą. Wysokość opłaty stałej uchwala Rada Nadzorcza z
przeznaczeniem jej na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości,
b) nie wyposażone w wodomierze - wg ryczałtu miesięcznego w ilości 20 m3 wody
zimnej + 20 m³ wody przeznaczonej na podgrzanie pomnożonych przez
obowiązujące ceny za 1m3 dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków.
Opłatę zaliczkową (płatną miesięcznie) w lokalach wyposażonych w wodomierze ustala
się na następne miesiące po dokonaniu rozliczenia zużycia wody w następujący sposób:
a) w przypadku pierwszej zaliczki (w lokalach nowo zasiedlonych po raz pierwszy jak
również po raz wtórny po innym użytkowniku) opłata zaliczkowa wynosi
równowartość 3 m3 wody zimnej i odprowadzania ścieków na lokal,
b) w przypadku kolejnej zaliczki (w lokalach zasiedlonych) biorąc za podstawę średnio
miesięczne zużycie wody i odprowadzania ścieków w danym lokalu z poprzedniego
okresu rozliczeniowego lub prognozowane średnio miesięczne zużycie wody i
odprowadzania ścieków przy braku dokonanych odczytów stanów wodomierzy,
c) na indywidualną uzasadnioną prośbę użytkownika dopuszcza się zmianę wysokości
zaliczki w innym terminie niż podwyżka cen przez dostawcę mediów i decyzję w
tym przedmiocie podejmuje Zarząd Spółdzielni.
W lokalach wyposażonych w wodomierze koszt zużycia wody zimnej i odprowadzania
ścieków jest sumą wskazań wodomierza zimnej i ciepłej wody pomnożoną przez
aktualnie obowiązującą cenę wody i odprowadzenia ścieków z doliczeniem opłaty stałej.
W przypadku zmiany cen za 1 m³ wody zimnej i odprowadzenia ścieków zmiany
zaliczek na następny okres dokonuje się od daty wprowadzenia zmiany przez dostawcę,
chyba, że na wniosek Zarządu Spółdzielni inny termin ustali Rada Nadzorcza,
W przypadku uszkodzenia wodomierza wody zimnej lub zerwania plomby z winy
użytkownika lokalu zużycie wody będzie naliczane w ilości 20 m³ wody zimnej na lokal
miesięcznie pomnożonych przez aktualnie obowiązującą cenę liczoną od ostatniego
odczytu do dnia wymiany wodomierzy. W takim przypadku wymiana lub naprawa
wodomierza odbywać się będzie na koszt użytkownika.
W przypadku uszkodzenia wodomierza wody ciepłej lub zerwania plomby z winy
użytkownika lokalu zużycie wody będzie naliczane w ilości 20 m³ wody zimnej + koszt
podgrzania wody na lokal miesięcznie pomnożonych przez aktualnie obowiązującą cenę
liczoną od ostatniego odczytu do dnia wymiany wodomierzy. W takim przypadku
wymiana lub naprawa wodomierza odbywać się będzie na koszt użytkownika.
W przypadku uszkodzenia wodomierzy lub zerwania plomb wodomierzy wody zimnej i
ciepłej z winy użytkownika lokalu lub uniemożliwienia Spółdzielni dokonania wymiany
wodomierzy zdelegalizowanych, zużycie wody będzie naliczane w ilości 20 m³ wody
zimnej oraz 20 m³ wody + koszt podgrzania wody na lokal miesięcznie pomnożonych
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przez aktualnie obowiązujące ceny liczone od ostatniego odczytu do dnia wymiany
wodomierzy. W takim przypadku wymiana lub naprawa wodomierzy odbywać się
będzie na koszt użytkownika
13. W celu wyeliminowania ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym we wskazania
wodomierzy Spółdzielnia może stosować odpowiednie wskaźniki ingerencji
zewnętrznym polem magnetycznym na wodomierzach.
14. W przypadku stwierdzenia ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym w wskazania
wodomierza wody zimnej za pomocą wyżej opisanego wskaźnika, zużycie wody będzie
naliczane w ilości 100 m3 wody zimnej. Gdy nastąpi uszkodzenie wodomierza jego
wymiana lub naprawa odbywać się będzie na koszt użytkownika.
15. W przypadku stwierdzenia ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym w wskazania
wodomierza wody ciepłej za pomocą wyżej opisanego wskaźnika, zużycie wody będzie
naliczane w ilości 100 m³ wody zimnej + koszt podgrzania wody zimnej. Gdy nastąpi
uszkodzenie wodomierza jego wymiana lub naprawa odbywać się będzie na koszt
użytkownika.
16. W przypadku stwierdzenia ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym w wskazania
wodomierzy wody zimnej i wody ciepłej za pomocą wyżej opisanych wskaźników,
zużycie wody będzie naliczane w ilości 100 m³ wody zimnej oraz 100 m³ wody + koszt
podgrzania wody zimnej. Gdy nastąpi uszkodzenie wodomierzy ich wymiana lub
naprawa odbywać się będzie na koszt użytkownika.
17. Użytkownicy lokali wyposażonych w wodomierze w przypadku ich uszkodzenia lub
zerwania plomby legalizacyjnej z winy użytkownika lokalu obowiązani są do naprawy
lub wymiany wodomierzy na własny koszt. Usługa ta będzie wykonana przez służby
Spółdzielni.
18. Użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić wodomierze do kontroli i odczytu osobom
upoważnionym przez Spółdzielnię (dostęp do mieszkania i urządzeń umożliwiający
dokonanie ich wymiany lub odczytu). Po dwukrotnym kolejnym nieusprawiedliwionym
nie udostępnieniu wodomierzy do kontroli i odczytów zaliczka na zużycie wody zimnej i
odprowadzanie ścieków będzie naliczana w ilości 20 m3 wody zimnej oraz 20 m3 wody
+koszt podgrzania wody miesięcznie pomnożonych przez aktualnie obowiązujące ceny.
19. Przedstawiciel Spółdzielni może dokonać sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń
zliczających pobór wody, w tym:
a) cechy legalizacyjnej i plomby montażowej,
b) prawidłowości zamontowania (bez zastosowania obejść) urządzenia pomiarowego
c) kontroli odczytu urządzeń pomiarowych zużycia wody.
20. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń pomiarowych,
sprawdzający sporządza protokół w obecności użytkownika, w którym odnotowuje
rodzaj uszkodzenia oraz przyczyny nieprawidłowej pracy urządzeń zliczających pobór
wody.
21. Koszt wymiany lub naprawy wodomierzy w przypadku ich niesprawności
wynikającej z technicznego wyeksploatowania będzie finansowany z funduszu
remontowego.
22. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody użytkownik lokalu rozliczany
będzie od ostatniego odczytu wg stawki ryczałtowej zgodnie z pkt 10.
23. Rzeczywiste koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków rozlicza się w okresie
rocznym po zakończeniu roku kalendarzowego na poszczególne nieruchomości.
24. Niedopłata z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków winna być wniesiona
na konto Spółdzielni w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia ze Spółdzielni. W
uzasadnionych przypadkach na indywidualną prośbę zainteresowanego Zarząd
Spółdzielni może niedopłatę rozłożyć na raty.
25. W przypadku wystąpienia nadpłaty z rozliczenia naliczonych zaliczek na pokrycie
kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków użytkownik lokalu nie może rościć
praw do naliczenia odsetek za okres, w którym naliczono zaliczki. Spółdzielnia nie
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będzie naliczać użytkownikowi lokalu odsetek z tytułu niedopłaty powstałej w wyniku
rozliczenia tych kosztów w okresie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia ze Spółdzielni.
26. Nadpłata wynikająca z rozliczenia naliczonych zaliczek na pokrycie kosztów dostawy
wody i odprowadzania ścieków będzie rozliczona użytkownikowi lokalu w następujący
sposób:
a) w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia ciążącego na użytkowniku lokalu z
tytułu opłat eksploatacyjnych (czynszowych), a następnie w sposób określony w pkt
b, c,
b) do wysokości 1-miesięcznego wymiaru opłat za lokal zostaje zaliczona na poczet
przyszłych opłat eksploatacyjnych (czynszowych),
c) przekraczająca 1-miesięczną opłatę za użytkowanie lokalu zostanie zwrócona
użytkownikowi w gotówce lub przelewem na podane przez niego konto bankowe w
terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.

Rozdział V. Rozliczanie kosztów dostawy gazu do budynków wyposażonych
w zbiorcze urządzenia pomiarowe zużycia gazu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Koszty dostawy gazu ewidencjonuje i rozlicza się odrębnie dla każdego budynku w
nieruchomości proporcjonalnie do m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w
danym budynku.
Opłatę za dostawę gazu ustala się dla poszczególnych lokali mieszkalnych zaliczkowo na
okres roczny na podstawie:
a) kosztów dostawy gazu w roku poprzednim w przeliczeniu na m2 powierzchni
użytkowej lokali w budynkach wyposażonych w gazomierze centralne,
b) aktualnie obowiązującej ceny dostawy gazu z uwzględnieniem przewidywanego
wskaźnika podwyżki wobec Spółdzielni przez dostawcę gazu.
Po upływie każdego roku rozliczeniowego dokonuje się dla poszczególnych lokali
rozliczenia różnicy między zaliczkowymi opłatami a kosztami faktycznie
przypadającymi na dany lokal zgodnie z pkt 1.
Koszty dostawy gazu stanowią odrębną pozycję opłat za użytkowanie lokali
mieszkalnych i dotyczą budynków wyposażonych w zbiorcze urządzenia pomiarowe
zużycia gazu.
W przypadku wystąpienia nadpłaty z rozliczenia kosztów dostawy gazu użytkownik
lokalu nie może rościć praw do naliczenia odsetek za okres, w którym naliczano zaliczki.
Spółdzielnia nie będzie naliczać użytkownikowi lokalu odsetek z tytułu niedopłaty
powstałej w wyniku rozliczenia tych kosztów w terminie jednego miesiąca od daty
otrzymania rozliczenia.
Użytkownik lokalu ma obowiązek uregulować niedopłatę wynikającą z rozliczenia
kosztów dostawy gazu za każdy okres rozliczeniowy w terminie jednego miesiąca od
daty otrzymania rozliczenia. Zarząd Spółdzielni może niedopłatę wynikłą z rozliczenia
kosztów dostawy gazu rozłożyć na raty w terminie przekraczającym okres jednego
miesiąca tylko na uzasadniony wniosek członka.
Nadpłata wynikająca z rozliczenia kosztów dostawy gazu będzie rozliczona
użytkownikowi lokalu w następujący sposób:
a) w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia ciążącego na użytkowniku lokalu z
tytułu opłat eksploatacyjnych(czynszowych), a następnie w sposób określony w pkt
b, c,
b) do wysokości 1-miesięcznego wymiaru opłat za lokal zostaje zaliczona na poczet
przyszłych opłat eksploatacyjnych (czynszowych),
c) przekraczająca 1-miesięczną opłatę za użytkowanie lokalu zostanie zwrócona
użytkownikowi w gotówce lub przelewem na podane przez niego konto bankowe w
terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
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Rozdział VI. Rozliczanie kosztów dostawy energii elektrycznej
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Koszty energii elektrycznej stanowią:
a) energia elektryczna zużywana do celów oświetlenia klatek schodowych,
wiatrołapów, korytarzy piwnic, pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych,
b) energia elektryczna zużywana do celów oświetlenia komunikacji garaży i miejsc
postojowych,
c) energia elektryczna do celów oświetlenia terenu.
Koszty wyszczególnione w pkt 1 a rozlicza się na poszczególne nieruchomości na
podstawie wskazań liczników energii elektrycznej zainstalowanych w poszczególnych
budynkach.
Koszty wyszczególnione w pkt 1b rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej
garaży i miejsc postojowych.
Koszty wyszczególnione w pkt 1 c dotyczące kilku nieruchomości rozlicza się na
poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do ilości słupów oświetlenia terenu i mocy
zainstalowanych żarówek. W przypadku gdy nieruchomość nie posiada na swoim terenie
słupów oświetleniowych a użytkownicy lokali korzystają podczas przejścia i przejazdu z
oświetlenia nieruchomości sąsiedniej koszty tego oświetlenia rozlicza się proporcjonalnie
do metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tej nieruchomości i sąsiedniej, na
terenie której stoją słupy oświetleniowe.
Koszty wyszczególnione w pkt 1 c ewidencjonuje i rozlicza się odrębnie dla każdej
nieruchomości proporcjonalnie do m² powierzchni użytkowej lokali w nieruchomości,
którą stanowi powierzchnia przyjęta do ustalania udziałów w nieruchomości wspólnej.
Opłatę za dostawę energii elektrycznej ustala się dla poszczególnych lokali na okres
roczny na podstawie:
a) kosztów dostawy energii elektrycznej w roku poprzednim w przeliczeniu na m2
powierzchni użytkowej lokali w nieruchomości,
b) aktualnie obowiązującej ceny dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem
przewidywanego wskaźnika podwyżki dostawcy wobec Spółdzielni.
Koszty dostawy energii elektrycznej stanowią odrębną pozycję opłat za użytkowanie
lokali w danej nieruchomości.
Rozliczenia kosztów energii elektrycznej dokonuje się według faktycznie poniesionych
kosztów w roku kalendarzowym w danej nieruchomości.
W przypadku wystąpienia nadwyżki między kosztami zakupu energii elektrycznej a
naliczonymi opłatami z tego tytułu przechodzi ona do rozliczenia w roku następnym.

Rozdział VII. Zmiana wymiaru opłat za użytkowanie lokalu
1. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni,
w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości
ciekłych Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić użytkowników lokali co najmniej na
14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego ten termin.
2. Spółdzielnia jest zobowiązana na żądanie członka Spółdzielni, osoby nie będącej
członkiem Spółdzielni, której przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz
właściciela nie będącego członkiem Spółdzielni przedstawić kalkulację wysokości opłat.
3. Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele nie będący członkami
Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na
drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sadową ponoszą oni opłaty w
dotychczasowej wysokości.

Rozdział VIII. Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie lokali
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1. Opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz o innym przeznaczeniu ( w tym z tytułu
dostawy mediów) wnosi się co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca, bez
dodatkowych wezwań oraz potrącania ewentualnych swoich roszczeń.
2. Za opłaty o których mowa w pkt 1 odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni,
właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi
członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich
zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z
lokalu. Odpowiedzialność wyżej wymienionych osób ogranicza się do wysokości opłat
należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
3. Za spełnienie świadczenia uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek
bankowy Spółdzielni.
4. Spółdzielnia nalicza odsetki w wysokości ustawowej od nieterminowo wnoszonych wpłat
wymaganych należności. Wpłaty dokonane przez użytkownika lokalu zarachowuje się w
pierwszej kolejności na poczet naliczonych odsetek.
5. Umorzenie pobranych odsetek w całości lub części należy do decyzji Rady Nadzorczej
Spółdzielni i dokonuje się na wniosek Zarządu Spółdzielni.
6. Obowiązek wnoszenia opłat z tytułu użytkowania lokali powstaje z dniem postawienia
lokalu do dyspozycji przyszłego użytkownika, o czym Spółdzielnia zawiadamia listem
poleconym na adres podany przez użytkownika.
7. W pierwszym miesiącu postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika opłatę
eksploatacyjną za użytkowanie lokalu ustala się w wysokości 1/30 miesięcznego
wymiaru za każdy dzień poczynając od dnia postawienia lokalu do dyspozycji.
8. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z chwilą przekazania lokalu do dyspozycji innemu
użytkownikowi na zasadzie obopólnego porozumienia lub przekazania do dyspozycji
Spółdzielni w takim stanie technicznym jak przy odbiorze.
9. Najemcy lokali oraz dzierżawcy gruntów wraz z czynszem wnoszą opłaty z tytułu
dostawy mediów otrzymywanych za pośrednictwem Spółdzielni w terminie określonym
w umowach najmu lub dzierżawy.
10. Brak wpłaty opłat z tytułu dostawy mediów (wraz z określoną opłatą czynszu) przez
najemców lokali lub dzierżawców gruntów za dwa kolejne okresy płatności (2 miesiące)
stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Zarząd Spółdzielni ze skutkiem
natychmiastowym.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek użytkownika lokalu Zarząd
Spółdzielni może rozłożyć spłatę zadłużenia na raty.
12. Wobec użytkowników lokali zalegających z opłatami w stosunku do określonego terminu
w niniejszym Regulaminie prowadzone będą działania windykacyjne zgodnie z
odrębnymi uregulowaniami.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe
W ramach wnoszonych opłat za użytkowanie lokali Spółdzielnia zarządza nieruchomościami
stanowiącymi jej własność, nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni
lub osób niebędących członkami Spółdzielni oraz utrzymuje nieruchomości w należytym
stanie technicznym oraz zapewnia:
1. Funkcjonowanie instalacji i urządzeń należących do Spółdzielni,
2. Utrzymanie normatywnej temperatury w okresie grzewczym,
3. Dostawę podgrzanej wody o normatywnej temperaturze.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą dniu 22 listopada
2016 r. Uchwałą Nr 42/2016.
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Traci moc „Regulamin rozliczenia kosztów i wnoszenia opłat z tytułu dostawy mediów w
Spółdzielni Mieszkaniowej „ELEMENCIK” w Białymstoku” zatwierdzony uchwałą Rady
Nadzorczej nr 20/2016 z dnia 24.05.2016 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Adam J. Duchnowski (…)

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Czesław S. Piotrowski (…)
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