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Zd' Nr 1 do UchrłĄNr 5/M019 z dn.30.10.2019 r

REGULAMIN

rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania oplat za centralne ogŹerł anie

i podgrzanie łvody

PosTANowIENIA oGÓLNE

Indyrvidualny odbiorca - uż)'tkownik' któIy posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu'

Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuzące do zmiany rodza.ju lub

palamętrów nośńka ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej oraz regulacji ilości ciepła

dostarczanego do instalacj i odbiorczych.

Bud;nek opomiarowany do rozliczeń ciepła za pomocą podzielników to obieLt' w któr1łrr w

lokalach na grzejnikach zamonto\ł'aIre są podzielniki' zawoly telmolegulacyjne w ilościach

wystarczających do stosowania systemu rozliczeń rł'g indywidualnego zużycia.

Brrdynek opomiarowany do rozliczeń ciepła to obiękt $' którym lokalę wyposażone 5ą w

liczniki ciepła (ciepłomierze) sfuŻące do liczenia energii cieplnej, zamontowane w szachtach

instalacyjnych klatki schodowej.

5. Podzielnik kosztólv (zwany dalej podzielnik) centlalnego oglzewania (zwarre dalej c.o.) to

urządzenie elektroniczne rejęstrujące ilość ciepła wynikającą z różnicy tempelatul gżejnika i
lemperdtuly pou lelr/a \Ą pomie5/U/eniu'

6. Ciepłomierz (zwany dalei licznik ciepła) to urządzęnię elektroniczne służącę do ręjestracji

zuż}'tego ciepła w 1okalu'

7. Bud1'nek nieopomiarovany do rozliczeń za pomocą podzielników to obiełl' w którym w

loka1ach na grzejnikach nie ma podzielników! a mogą być Zamonto\ł'ane zawoly

telmoręgu1acyjne.

8. Nieruchonośó to budynek lub cŻęść budynku wydzielona l'spólnym urządzeniem

pomiarowym (lub grupą rządzeń pomiarow1.ch)'

9. Porł,ierzchrrią uż}tkową lokalu mieszkalnego jęst polvięrzchnia wszystkich pomieszczeń

znajdujących się w lokalu bez względu na ich przęznaczenię i sposób uż1łvania" jak: pokoje,

kuchnia, przędpokoje' łazieŃi' WC, itp. Do powierzchni uz1tkowej lokalu mieszkalnego

zalicza się rórłt'iież powierzchnlę Żaj]ętą pnez meble obudowane. Nie wlicza się do

powięrzchni uż}.tko\ł€j loka1u mieszkalnego: balkonó\ł'' loggii, antresol i piwnic'

10'Do powięrzcbni lokalu użytko\'ego zalicza się powierzchnie wszystkich pomieszczeń

naidujących się w nim oraz pomiesŻcŻeń przynależnych z vyjątkiem antresol, balkonów'

3.

4.



r loggii' Do powierzchrri uz1tkowej lokalu zalicza się również powierzcbnię zajętą przez

męble wbudowanę lub obudowane. Powięrzcbrria lokalu zajęta przez 1ftządzęrLia techniczne

związane z funtcją danego lokalu jęst powięrŻchnią tego lokalu' Powiezchrrię pomieszczeń

shżących kilku uą'tkownikom lokali (np': wspólny kor}tarz, wspólne urządzenia sanitame,

dolicza się w równych częściach do powierŻchni poszczególnych lokali). Do powierzcbni

rrą,tkowej lokalrr u4tkowęgo zalicza się równięż pov'ieŹchnię piłnic przynależnych do

lokalu.

11' Do powierzchrri uŹ1łkowej lokalu nie wiicza się tej części powięrzcbni w pomieszczęniach

nięrównoległych do podłogi (np. nansardach), któIej wysokość od podłogi do sufitu w)łlosi

mniej niż 14o cm' Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego część wlrosi od 140-220 cm' to

do powierzchli uz1tkowej lokalu wlicza się 50o/o powierzchrri tego pomieszczenia lub jego

części. Natomiast po\łierzcbrrię pomieszczenia lub jego części o wysokości Iównęj i wyżej

od 220 cm zalicza się w 100 7o.

12' Za powierzchnię ogrzewaną cęntralnie uwża slę powierzchnię lokalu zgodnie z PN 70 (B_

02365) ofizZatądzenięm Nr 13 Prezęsa GUS (Dz. U. GUS Nr 6 z 2.04.90r') Pomieszczenja

które nie posiadają gżejników, a wchodzą w skład lokali mieszkalnych i użytkow1'ch

(przedpokój, wc, itp.) ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń taktuje się jak

powierzchnię ogrzewaną' Nie wlicza się do powieŹchni ogrzęwanej centralnie balkonów,

loggi, tarasów i antresol' W odniesieniu do lokali uzyłkowych za powierzchlię ogżewaną

centralnię uwaŹa się ciągi komunikac;'jne olaŻ inne pomieszczenia przynależnę do lokalu z

wyłączeniem piwnic, chyba żę są one w}Tosazone w $Zejniki'

13' Rozliczenia z ind1r,vidualnymi odbiorcami w lokalach za ciepło dostarczane na ogżewanie i

podgrzewanie wody uą.tkowej w budynkach wyposźonych w instalacje cęntralnęgo

ogrzewania prowadzi się stosując:

a) opłatę stałą za ciępło dostalczone na ogrŻerł'anie pobieraną przez 12-miesięcy w roku;

b) opłatę zmięnną za ciepło dostarczone na ogrzewanie -pobieralą przez 12 miesięcy okesu

rozliczeniowego' w przypadku lokali wyposźonych w podzielniki, zaś przez okes

grzewczy w przypadku wyposażenia lokalu w liczniki ciepła;

c) opłatę stałą za ciępło dostarczone na podgrzanie wody uż}'tkowej - pobieralą przez 72

miesięcy w roku;

d) opłatę zmięmą za cieplo dostarczone na podgrzanię wody uz}'tkowej - pobieraną przez 12

miesięcy okresu rozliczeniowego.

14' Koszty dostawy ciepła są to w1łącznie koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz

dostawcy ciepła bez kosztów utru}łnania wewnętrznej instalacji w budyŃach i kosztów

utrzymania węzłów cieplnych.



15' KosŻt stałyjest to koszt $yliczony na podstawie zapotrzebowania mocy ciep]nęj, ustalony w

runowie z dostawcą ciepła.

16. Koszt Żmienny jest to koszt zużycia energii cieplnej wg liczników zainstalowanych w

uezlach po.zczegoln)ch bud) nl'ó\^ '

17'Upusty w opłatach za ciepło

1) UŹ}tkownikom lokali przysługują upusty ze śIodkólv uzyskanych przez Spółdzielnię od

dostarvcy ciepła, w opłatach za ciepło dostalczane do ogrzewania lokalu i podgrzewania

wody, jeżeli z polr'odu wadliwego działania instalacji odbiorczych:

a) temperatura w lokalujest niższa od temperatury obiiczeniowej, określonej w odrębnych

przepisach i obol'iązujących Polskich Normach;

b) tempe.atura podgrzanei wody rł'odociągowej jest !v punJ<cie czelpa]nym niższa od

45 st. C.

2) okeśia sĘ nasęujące wysokości upl'Lstó$', o L1órych mo*a w ust. 17 1) ą b'

a) w ptz1padku okeśion}rn W rrst. 17 1) ą za kł;dy rozpoczęĘ dobę niedo$zewania \ł'

L 1'oko.c i suanorr iąccj rowno* finic '

- jednej tzydźestej opła| nriesięczlej za ogrzeu'arrie, jezeli obniżenie temperatury rv loka]u nie

pzekoczyło 2 St' C w Śosu'lku do tenperahĘ'- obliczeniowej ;

- jednej piętnŁdej oplaty miesięcaej za ogrzewanie, je:Żeli obniżenie temperah]ry w lokalu

przekoc4'ło 2 st' C w stosunku do tempemtury obliczeniowej.

b) ł' prz1padku okeślon}łn w ust. 17 l)b. zA kazdą rozpocątą dobę, w któĘ w}'śąl)iło

zaniżnię tenp€mfury ciepłej \łody u4tkowęj' \ł'w]'sokości stanowiącej równolvaltość:

- jędnej nz-vdziestej opłat-v miesięcmej za ciepio na podgze\Enie wody uątkowej' jezeli

temperatura wody t1ie była nźsza od 40 st. c;

- jednej pięmasĘ oplao niesięcmej za cieplo na podgrzewanie

temperatum u,ody b)4a nibza od 40 St. C.

3) Upuśy \ł,oplatach rozlicz1 się z uĄtkownikami lokali w oloesach

upusty stanowią zinniejszenie przychodórł, gospodarki cieplnej.

wody u4tkołej' jezeli

miesięcm'r'ch' Udzielone

lI. sZczEGÓŁowE zAsADY RoZLICZANIA DosTAwY CIEPŁA
PRZEZNACZoNEGo Do CENTRĄLNEGo oGRzEwANIA w oPARCIU o
zAl NsT ĄLo\\ _ĄNf PoDZlELN l kl.

1. Przedmiotem indywidualnego rozliczania kosŹó1ł' ciepła j ęst podział między poszczegóJrrych

uż)tkolmików ]oka]i kosztów ciepła na cele c.o. pŹeznaczonego dla ogrzania całej

nierucl'lonrości.



2. Jednostką rozliczeniorłą jest nieruchomość bud-vnkowa.

3. Indywidualne rozliczęnia kosztów c.o' stosowane są dla cęntralnie ogrzewanej powierzcbni

uż}.tkowej nieluchomości'

In<Jpl'idualnym rozliczeniem są objęte ponieszczenia wspólnego uż$kowania (koq'tarze,

pralnie, suszamie, klatki schodowe, itp.).

okes rozliczeniorłY \łynosi 12 mięsięcy. Ustala się okres rozliczeniowy zuŻ)cia energii

cieplnej na potŻeby cęntralnego ogrzewania od l lłrześnia - 31 sierpnia kazdego roku. W

budynkach wyposażonych lł' podzielniki kosŹów c.o. ustala się koszty c.o. w oparciu o opłatę

stałą(stanowiącą część opłaty przesyłowej) i koszty faktycznego zuzycia energii cieplnej

według rł,skazań urządzeń pomiarorrrych(stanowiących opłatę Zmienną).

Dla ]okali, w których następują zwiększone ub1tki ciepła stosuje się przy rozliczaniu ilości

Zuż).tego ciepła współcz1łmiki redukcyjne niekożystnego położenia mieszkania 'ł,AF/
zalecane pruez l1'Nt}tut Tęchniki Budowlanej w Warszawie

4.

5.

lokaIe Śzc^'torve lok'l€ środkowe

ostatnie piętro 

-__}Kondygnacje środkołve - ''}
Parter ------_____>

W przypadku, gd) lokal :

a) usytuowany jest na pafierze nad węzłami ciepln-vmi' wańośó współczynnika redukcyjnego

powiększa się o 0.1;

b) us}tuowany jęst na ostatniej kondygnacji nad którą znajduje się poddaszę, \ł'ańość

współczynnika redukcyjnego porłiększa się o 0.1;

c) położon'v jest w narożne.i części budynku i więcej. niż drvie ściany mają Ióżną o entację

względem stron świata' wańość lvspółczynnika redukc1'jnego zmniejsza się o 0,1;

d) położony jęst w budynku objętym docieplenien $Tkonanym po 01'01'2002 r., a nie

wsz'Ystkie ściany Ze\łnętŻne tego mieszkania Żostały objęte tym docięplenien to

współczymik zmniejsza się o 0,1'

6. Łącznę koszty ogrŻelvania poszczególnych nieruchomości są rozdzielane na poszczegó1nycl't

t Ż).rlo\\n.ko\\ w.rastępujqc1 .po."b :

a) opłata stała (część opłaty przesyłowej) - należnośó za ilość mocy zamórł'ionej wynikająca z

umowy zawaltęj z dosta\łcą ciepła z urł'zględnienięm powierzchni uż}'tkowej



r /ajmowanego lolalu:

b) opłata zmiema - ilość ciepła dostalczonego na ogrzanie danej nieruchomości z

uwzglęrlnieniem cęny dostawy ciępła w odnięsięniu wskazań podzielników ciepła

zainstalowanych w posŻczególnych lokalach, pomnożone przez sumę wskazań

podzielników w danym loka]u olaz współczy:rników redukcyjnych wymienionych w ust' 5

i załączniku do Regulaminu rozliczania kosżów dostawy ciepła do lokali olaz pobięrania

opłat za centralnę ogrzewanie i podgrzanie wody'

7. Zali,cŻki napoczetkosztów c'o' ustalanę są wg poniższych zasad :

a) podstawą ustalenia zalj'czki za c'o. są prognozowane na dany rok koszty c.o. wyliczone na

podstawie faktycznie zuĄtego ciępła w okesie poprzednich tzech ]ąt lozliczeniowych

oraz prcgnozowana \łysokość cen energii cieplnej na dany rok podana przez dostawcę

ciepła dla wszystkich budynków opomialowanych' co stanowi koszt ogrzania lm2

powierzclmi uż1tkowej ;

b) wysokośó nriesięcznych zaliczek ustala Rada Nadzorcza i ich lłysokość może ulegaó

zmianie w trakcie okesu roŻliczeniowego z powodu zmian cen energii cieplnej, wzrostu

lub spadku zuzycia energii cieplnej w budlnkach opomiarowanych.

8. Montź i odcz)'ty podzielników I

a) budynłi, w których część mieszkań jest wyposażona w podzielniki. uważa się za

opomiarowane i

b) uz}tkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w celu zamontowania

podzielników omz w celu dokonania odczytów w wyjątkowych s}'tuacjach, wymiany

batęrii, plombowania podzielników, konserracji, a także w celu kontroli stalu

technicznego' naprawy lub wyliany urządzeń instalacyjnych;

c) uż}łkownik lokalu zobowiązany jest do powiadomienia administracji Spółdzielni w

przypadku uszkodzenia podzielnika;

d) montaż uzupełniający podzięlników przeprowadŻony jęst na pisemny wniosek i na koszt

uż1tkownika lokalu;

e) koszt podŻielnika ijego montż stanowi ęlement opłaty rozliczeniowej;

t) w pŹypadku uszkodzęnia podzielnika koszty \łymiany podzielnika pokrywa uż1tkownik

ch) bd. że usŻkod7enie porł stało bez jego win) :

g) czynności odcz}.towe dokonują pEędstawiciele specjalistycznej firmy rozliczeniowej,

npo\\ażlj'ęD|ptzęz Za ąd Spółdzielni na podstawię zawafiej umowy;

h) odc/yl dolonywan1 jest droga radiorłą:

i) wyłączenie podzielników kosztów oraz odczly odby'vają się po zakończeniu sezonu

grŻeWczęgo;



j) rł4ączenie podzielników następuje przed rozpoczęciem sezonu glzewczegoj

k) serwis kontrolny podzielników obejmuje w szczególności:

- spralvdzenie prawidłowości Zamontowania podzielników i stanu plomb' dokonanie

odcz).tu;

- B'ymianę baterii;

- ponorł'ne zaplombowanie podzielników;

- sporządzenie protokołu i po podpisaniu pozostawienie kopii uż1'tkownikowi:

- kontrolę typu i wymiarów grzejnika, jego zgodrrości z inwentalyŻacją.

9. Rozliczenie kosŻów c'o':

a) roz]iczenie kosztólv zuŻycia ciepła za dany okres rozliczeniorł'y w folmie ind1rvidualnego

rachunku, uż)'tkownik loka]u otrz}'rnuię w tem]inie 3 miesięcy od zakończenia okesu

lozliczeniowego' Rozliczenie dotyczy rórłnież lokali' w którycl] nię ma zamontowanych

podzielników a nięruchomość ibudyneV jest WyposMona W te urządzęnia z

zachorvaniem pkt 10a niniejszego regulaminu;

b) koszty odcz}'tu ponosi uŻ}tko\ł'nik lokalu proporcjonalnie do ilości zamontowanych

podzielników;

c) różnice /nadpłaty ]ub niedobór/ wynikające z loz1iczenia będą regulowane następująco :

- w przypadku, gdy faktyczne koszty zużycia energii ciep1nej przekoczą surnę przedpłat

/zaliczek/ wniesionych \ł' danym okresie rouliczenjoBJ'm uĄłkownik lokalu

zobowiązany jest do pokycia niedoboru rv ciągu 30 dni od dnia dostarcŻenia

rozliczenia na piśmie'

- nadpłaty powstałę w w1'niku rozliczenia za zgodą uż)'tko\łnika mogą być zaliczone na

poczet przyszłych należtrości cz1nszowych lub przekazane rł' sposób rł'skazany przez

użytkownika w ciągu 30 dni od dnia dostarcŻenia rozliczenia na piśmie'

10. Rozliczenie lokali w przypadkach szczególnych I

a) podstawą ustalenia opłaty uĄtkownikom za c'o', którzy Die udostępnili wszystkich

pomieszczeń w loka]u W celu zamonto\ł'ania podzielnikórv, lub nie udostępnili lokalu w

okolicznościach, o których molva w rozdziale II pkt 8 b' zostanie Daliczony koszt energii

cieplnej w1'nikający z maksymalnego jej zużycia w tej nieruchomości na m2 1tj'

wyliczenie rvg lokalu rv danej nieruchomości' który zużył największą ilość jednostek

obliczeniorr,ych na n2 powierzchni uż'vtkowej);

b) w przypadku Zmiany uż}'tkolvnika lokalu rv trakcie okęsu lozliczeniowego

spou,odowanej pŹękazaniem lokalu, jego zamiany lub zbycia jężeli umowa dotycząca

przekazania lokalu inaczej nie stanowi, to wszelkię skutki rozliczęń przejmuję następca w

formie pisemnego oświadczenia przy przejmowaniu lokalu;



/

c) w prz'vpadku rlokonywania uzgodnionych ze Spółdzielnią Żmian w instalacji grzewczej

(np. zamiana. połączenie' rozłączęnie lub likrł'idacja grzejników) zostaną dokonane

stosowle między odczyty i zostaną przęmontowane podzielniki przez lirmę

rozliczeniową, a koszty pok}je użytkownik tego lokalu;

d) w przypadku zerwania plomby lub uszkodzenia podzielnika w jednym z pomieszczeń

lokalu' zostanie naliczony kosŻt energii cieplnej u1łrikający z maks]łnalnęgo jej zużycia

w tej nieruchomości na m2 (tj' wyliczenie rł'g lokalu w danej nieruchomości' który

zużył rrajwiększą ilośćjer1nostek obliczeniow1'ch na rn2 polvierzchni użytkorł'ej);

e) w lokalach' w których nie zostały zamonto\'vane 1ub odcz}tanę podzielniki na

pojedyncŻych grzejnikach z przyczyn niezależnych od uż}'tkownika (np' blak

tecluicznych możliwości montażu lub obiekt}'rł'ny brak dostępu do grzejnika, nie

działające urządzenie odczytowe) ustala się koszty ogrzewania dla tych grzejników lv

w-.lsokości wynikające ze średniego zużycia ener'gii cieplnej w tej nieruchomości;

t] w prz'vpadku. sanorł'olnego bez porozunienia i zgody Spółdzielni przerobienia instalacji

grze\ł'czej (np' zdemontowanie grzejnika' zwiększenie wielkości n]ocy grŻejników itp')

zostanie na]iczo1]y kosŻt energji cieplnej wy:rikający z maksymalnego jej zużycia w tej

nieruchomości na m2 1t1. wyliczenie rł'g lokalu u' danej nieruchomości, który zużył

najrł'iększą ilość.jednostek obliczenio$]ch na m2 powieŻchni rrż)tko\łęj);

g) w lokalach, w których na lł'niosek użytko$nika został Zdemontolvany pojedynczy

grzejnik za zgocią Spółdzielni (brak możliwości ustawienia mebli, AGD itp') ustala się

koszty ogrzewania (pomieszczenia) lv vysokości wynikającej ze śIednięgo zużycia

energii cieplnei w danym lokalu;

h) v przypattku gdy nastąpiła a*'aria podzie1nika l'jednym z pomieszczeń bez winy

uŹytkownika zostanie naliczony koszt w $}sokości wynikającej ze śIednięgo zuŻycia

energii cieplnej rł' tej nieruchomości;

i) w przypadku uszkodzęnia ZaWoru temostat'vcznego na pojed1nczynr grzejniku bez winy

użytkownika zostanie naliczony koszt lł' rłysokości wy1ikającej z dokonanęgo odczytu'

11. Wszelkię reklamacje dotyczące rozliczenia należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie

14 dni od daty dostarczęnia rozliczenia' Spółdzielnia udzie1i odpolviedzi \ł'oparciu o opinię

specjalistycznej firmy dokonującęi rozliczeń w terminie 6 tygodni.

12' w uTjątkov}ch. szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wyniki rozliczęnia kosztólv

c.o' odbiegaią lźąco od średniego zużycia w danej nieruchomości' Zarząd Spółdzielni z

rr4asnej inicjat1'rq' lub na podstarvie zgłoszonej reklamacji możę dokonać 7mjan w

rozliczeniu. W miarę potrzeby Zarząd Spółdzie1ni zwraca się o opinię do specjalistycznei

firmy dokonuj ącej rozliczeri.
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III. sZCZEGÓŁowE zAsADY RoZLICZANIA KoszTÓw DosTAwY CIEPŁA

PRZEZNACZoNEGo Do CENTRĄLNEGo oGRZEWANIA w oPARCIU o
ZAINSTALOWANE INDYWIDUALNE LICZNIKI.

1. okresem rozliczęniowym jest okes grzewczy'

2. Jednostką loz1iczęniową jest pojedynczy bud1nek.

3. Indyrłirlualne roz1icŻenie kosztów centralnęgo ogrzęwaniajest ustalone na podstawie odcz)tu

indyrvitlualrrych liczników' określających dostawę ciepła do poszczególnych lokali przy

uwzględnieniu ceny jednostki roz1iczeniolvej ciepła.

4. w razie powstania róż'licy pomiędzy wskazaniem licznika głównego w budynku a sumą

wskazań incJywidualnych liczikórł' okeślaj ących dostawę ciepła do wszystkich lokali

mieszka1nych znajdujących się W budynłu ttŻ1tkorvnicy lokali zobowiązani są do jej pokrycia

proporcjonalnie do powierzchnj uż}'tko{'e.j zajmoł'anych lokali.

5. W sprawach nie uregulowanych mają zastosorvanie odpowiednie przepisy działu Il-

Iv. RoZLICZANIE KosZTÓw DosTAwY CIEPŁA PRZEZNACZoNEGo Do

cENTRĄLNEco oGRZEWANIA w NIEoPoMIARoWANYCH LoK'ĄLACH

UŻYTKowYcH

1' okesęm rozliczeniowym jest kazdy kolejny miesiąc kalendarzowy'

2. Podstawą ustalania odpłatności za dostawę c.o' jest suna kosźóW (stałych i zmiemych) rł'

poszczególnych budynłach Wg faktury \\ystawionej co miesiąc w okesie rozliczeniowym

plzez dostawcę enelgii cięplnej. Podział kosztów dokonywany jest proporcjonalnie do

powierzchni uż}.tkowej kazdego lokalu'

3' Użlkownik lokalu zobowilpany jest do lnoszenia opłat Za c.o. na podstawie faktury

wystawianej przez Spółdzielnię'

4. W1'sokość miesięcznych opłat nroŻe ulegać Znianie rł'trakcie okesu rozliczeniowego z

powodu Zmian cen ęnergii cieplnej'

v. RoZLICZANTE KoszTÓw DosTAwY CIEPŁA PRZEZNACZoNEGo Do

PoDGRZANIA woDY w LoKALACH MIEszl(ĄLNYcH I UżYTKoWYCE

OPOMIAROWANYCH I NIEOPOMIAROWANYCH

1. okęsęm rozliczenioqTmjest:

a) w lokalach mieszkaln1ch trzy'koJejne miesiące kalendarzlwe' a w pr4padlcr z:nial'v rłysokości



3.

olł doprszcza sĘ z:nianę okresu rczliczeniowegoj

b) w loka1ach uątkowych kazdy koleiny miesią ka1endarzolły'

Podstawą ustalenia kosztów za dosta$'ę ciepła przeznaczonego do podgrzania wody są l

a) koszt staly(stanowiący część opłaty prŻesyłowej) - należ'ność za ilość mocy urynikającej z

umow] z dostawcą ciepła z uwzględnieniem powierzcbni uŹytkowej poszczególn)'ch

lokali;

b) koszt zmięnny - ilość energii cieplnej rł'g lvskazali licznika ciepła;

c) ilość m3 wody pobranej rł' danyrn budyŃu wg wskazań \ł'odomierza.

Ind1r,vidualne ztźycie ciepła przeznaczonego do podgrzania wody w poszczególnych lokalach

jest fozliczanę :

a) według rł'skazań wodomieźy Żainstalowanych w lokalu' bądŹ przed nim'

b) d]a lokali nieoponiarowanyclr wg ustalonego ryczałtu na osobę i ilości osób

zamieszkałyc1r'

,1' Rozliczęnię kosztu 1n't] dostarczonej cieplej lvody. następuje z uwzględnieniem : ilości ciepła

przeznaczonego na podgrzanie wody rł'oparciu o dane z budyŃów, z uwzględnieniem ceny

energii cieplnej i podzielonych przez ilość zuzytej ciep1ej rł'ody, powiększony o kosŹ dosta\ły

zitrrej wody na cele z*iązane zjej podgrzaniem'

(iloŚĆ cieDła ootrzebna do olrrzaDia zimnel wodv w GJ x cena energii zIjGJ

1ilośc zui1lej '.od1 mJ'

koszt dostaw)'

zimnej wody

5. Różnice (nadpłaty lub niedopłaty ) \łTnikające z rozliczenia będą regulowane następująco :

a') w przypadku. gdy faktyczne koszty zużycia energii cieplnej przekoczą sumę przedplat

(zaliczek )wniesionych w danyn okęsie rozliczeniowym uz1tkownik lokalu zobowiązany

jest do uzupęłnienia niedopłaty \ł ciągu 30 dni od dnia dostarczenia rozliczenia na piśmie;

b) nadpłaty powstałe w łyniku rozliczenia za zgodą uż}'tko$nika mogą być zaliczone na

poczęt przyszł}rch należności cz)'nszouTch lub przekazane w sposób Wskazany przez

uŹ}'tko*nika \\' ciągu 30 dni od dnia dostarczeDia rozliczenia na piśmie.

6' Użytko\lik iokalu zobowiązany jest do \łnoszenia zaliczkow]ch oplat za dostawę ciepłej

wody w ciągu całego okesu rozliczenioł'ego.

Podstawą ustalenia zaliczki za dostaiłę ciepłej wodyjest koszt zużycia energii cieplnej najej

<lostawę w poprzednim okręsie rozliczęniurł1m, ustalona t z}/m]' W;sokośc zaliczek moŻe

u1egać zn'iianie w tnkcie okesu rozliczeniowego z powodu zmian cen energii cieplnej.

opłaty zaliczkowe ustala Rada Nadzorcza'

Dla lokali nieopomiarowanych ustala się ryczaholł'e zuż'vcie ciepłej wody stanowiące iloczyn

1.

8.



śrcdnięgo zużycia ilości energii cieplnej, pŹeznaczonej na podgrzanie 1 m3 rł'ody i normy

zuzycia ciepłei wody ustalonej przez Radę Nadzotcząprzypadająaej na 1 osobę'

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ

h

-\{!r.\q...Glhg{:P"
Alina Olszewska

PRzEwoDNIczĄcY
RADY NADZORCZEJ
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& ***TP*
INFORMACJA TECHNICZNA

WSPOLCZYNN Kl GRZEJNIKA IWPGI : alumin owe i plytowe

ll. członów MOC lwl WPG

3 390 0,091

520 o,r21
5 650 0,151

780 0,181

I 910 o,272

8 1040 o,242

9 1174 o,272

10 1300 0,3o2

11 1430 o,332

12 1560 0,363

13 1690 0,393

7Ą 1820 0,423

15 1950 0,453

16 2080 0,484

17 2210 o,514

18 Ż340 0,544

19 2470 o,574

2A 26AO 0,605

Grzejniki członowe aluminiowe
Seven 50O/10O s00/80

9

10

1L

12

13

I4
15

16

17

MOC IW]G,500 ll. cŻłonów

2 242

1

I
9

10

11

12

0,134

0,156

o,r77

19

20

2)
220,198

0,2r9

17ŻŻ

13

14 1301

0,110

o,192

o,219

. MOC

161 1478

1655I 0,385
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Grzeiniki płYtowe stalowe

0'!7ą

1200x600

o,Loz | 855



$ nrraron
WSPÓLCZYNNlKl WPG ZEL WNE
Tvp
s-'t30 1

Tvp

s130,3

lyp
s,130,0

vp
s1304,1

WPG
Ż 203 0,044

3 298 0,064

4 390 0 084

5 481 0,104
6 511 0,123

7 661 o,14Ż
I 149 0,161

837 0,180
10 9Ż4 0,199
t1 1010 o,211
1? 1096 0,236
13 1182 0,25Ą
14 1261 o,273
t5 1352 0,291
15 1Ą31 0,309
17 152a 0,3Ż7
18 1605 0,346
t9 -I689 4,364
)a 1//7 0,381
21 1455 0,399
?) 1938 0,4r7
23 )o) l o,435
24 zto4 0,453

25 2186 4,471
Ż6 0,488

WPG
2 148 0,032

3 211 0,047

4 285 0,061

351 0,076

6 Ą11 0,090

1 482 4,104

8 s46 0,118

9 610 0,131
10 671 4,L45
1',] 136 0,158

t2 199 a,t2
13 862 0,186

74 92Ą 0,199

15 986 o,212
76 1047 o,2)5
11 1109 o,239
18 1170 o,252
19 1231 o,265
20 1Ż92 0 278

2L 1352 0,291

22 1413 0 304

23 1473 0,311

24 1531 0,310

25 1593 0,343

26 1653 0,356

le em Moc WPG
2 281 0,060

3 4t2 0,089

4 539 0,116

5 665 0,141

6 794 4,110
913 4,197

8 1035 4,22i
9 1156 o,249

10 12/l o,215

11 1396 0,301
1Ż 1515 o,326
13 163Ą 4,352
7Ą 1751 4,311
15 1869 4,442
16 1986 4,428
1l 2ro2 0,453
18 2278 a,4ll
t9 2334 0,502
)o 0,527
?1 4,552
22 )619 4,511

WPC
Ż 189 0,041

l 277 0,060

4 363 0,078

5 448 0,096

6 531 0,114

1 614 0,132
g 691 0,150

9 lla a,t6l
10 859 0,185

11 944 0,242
7Ż 1020 o,220
13 1099 0,237

74 1179 o 254

15 1258 4,27 r
16 133 6 0 288

11 1415 0,105

18 1493 0,121

19 75t 7 0,138

20 1648 0,lss
21 1126 o,3't2

2) 1803 0,388



23 )193 0,601

24 2941 a,6Ż6

25 3021 0,650

3134 4,673

^Ó^ 
.łełroROłl eclrnzcr<;a.z

Tvp

s130A-3

Tvp

TA-1

lvp
T1

Tvp

TAlP

21 1880 0 405

24 1956 a,Ą21
25 2033 0,438

26 2109 4,454

lle em Moc
Ż 262 0,056

3 0,082

4 502 0,108

619 0,133

6 134 0,158

I 849 0,183

8 963 o,201

9 1015 o,Ż3I
10 718J 0,256

11 7298 o,219

12 1409 0,303

13 1519 a,3z'l
t4 1629 0,3 51

15 1138 4,314
16 1441 0,398

1l 1955 4,421
18 2063 4,444
19 21lA 4,461

)o 2278 0,490

27 2344 0,513

22 Ż491 0,536

23 Ż59] 0,559

24 2fa3 a,\82
25 2809 0,605

26 2915 0,628

WPG

2 223 0,048

3 326 0,070

4 421 0,092

5Ż7 0,113

6 625 0,135

I 123 0,156

8 atq a,t7 6

9 915 0,797

10 1010 0,ŻI7
71 1105 0,238

7Ż 1',l99 0,258

13 1)93 a,Ż78
14 1386 0,298

15 1479 0,318

16 r572 0,118

II 7664 0,358

18 1756 a,318
19 1847 0,398

20 1939 4,41'7

21 2030 4,437

22 2124 4,456
Ż3 2271 4,476

24 2301 4,495
25 2393, 0,515

26 2481 0,534

ielem
2 262 0,056

3 383 a,aa2

4 507 0,108

5 619 0,133

6 735 0,158

I 850 0,183

8 963 0,207

9 1476 o,232
10 1188 o,256

11 1300 0,280

12 1410 0,304

13 15 21 4,321

14 1630 0,351

15 1144 0,37s
'16 1848 0,398

1l 1957 4,421
18 2065 0,445

WPG

2 Ż1l 4,447

3 324 0,069

4 4Ż2 0,091

523 0,113

6 6)3 0,134
I 722 0,155

8 a)l 0,L17
9 919 o,194

10 1A1l 0,Ż19
11 1114 0,240

7Ż 1) 11 o,261

13 1308 a'2aŻ
14 IĄa4 0,302

15 1500 0 321

16 1596 0 344

7/ 1692 0,364

l8 11Al 0,385
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19 2r72 4,468
10 22aO 4,497
)1 2381 0,514
22 2493 0,537
23 2600 0,560
)4 2'145 0,583
25 2812 0,60s
26 )917 0,628

19 0,40s
zo 1978 o,426

27 2073 4,446
22 2167 4,461

23 2Ż62 0,487

24 Ż356 0,501

25 2450 o,521

26 2544 0,548


