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Załącznik nr l do uchwały
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach
nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby ciepłej
wody użytkowej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali
za podgrzanie wody użytkowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach

§l

Postanowienia ogólne.
1. Kosztem energii cieplnej na potrzeby podgrzewania wody dla celów c.w.u. są
wyłącznie koszty ponoszone przez Spółdzielnie z ww. tytułu na rzecz dostawcy
ciepła, którym jest MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach.
Do kosztów podgrzewania wody zalicza się:
a) opłatę stałą - zależną od zamówionej mocy cieplnej,
b) opłaty zmienne - pobierane przez dostawcę za ilość ciepła dostarczonego na cele
podgrzewania wody użytkowej.
. Ustalanie opłat następuje zgodnie ze stosownymi umowami zawartymi przez
Spółdzielnie z dostawcą ciepła.
Do momentu zainstalowania w budynkach położonych przy ulicy Hallera
indywidualnych węzłów cieplnych miejscem zakupu ciepła jest grupowy węzeł
cieplny wymiennikowni osiedlowej. MPGK Gorlice Spółka z o.o. obciąża
Spółdzielnię kosztami energii cieplnej na ww. potrzeby wg ilości ciepła obliczonego
na podstawie odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umiej scowionych:
a) w węźle grupowym - dla budynków, dla których nie ma indywidualnych węzłów
cieplnych,
b) w indywidualnych węzłach cieplnych zainstalowanych w budynkach.
Dostawca, obciążając poszczególne budynki mieszkalne położone przy ul. Hallera,
zasilanie z grupowego węzła cieplnego, kosztami ciepła na ww. potrzeby, oblicza
ilość ciepła dla każdej nieruchomości proporcjonalnie do wskazań wodomierzy
zainstalowanych na przyłączach do instalacji cieplnej w budynkach.
Koszty dostarczonej energii cieplnej na potrzeby podgrzewania wody użytkowej dla
budynku położonego przy ulicy Nadbrzeżnej 2 oraz tych budynków przy ulicy
Hallera, wktórych znajdują się indywidualne węzły cieplne, dostawca oblicza na
podstawie ilości ciepła zużytego na potrzeby c.w.u., wskazanego przez układ
pomiarowo-rozliczeniowy w węźle cieplnym budynku.

7. Opłatę zmienną, o której mowa w ust. 2 lit. b przypadającą na poszczególne lokale
wylicza się proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody, wskazanego przez wodomierze
zainstalowane W lokalach.
Opłatę stałą W rozumieniu ustępu 2 litera a niniejszego paragrafu wylicza się
wwysokości takiej samej dla każdego lokalu w danej nieruchomości (lub dla
poszczególnych lokali wbudynkach zaopatrywanych w ciepłą wodę użytkową
zdanego węzła, w przypadku, gdy w budynku tym znajduje się więcej niż jeden
węzeł).
Zasady stosowania wodomierzy c.w.u. zostały określone w Regulaminie zasad
montażu i użytkowania indywidualnych liczników poboru zimnej i ciepłej wody oraz
rozliczania dostaw wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”
w Gorlicach uchwalonym odrębną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§2
Ustalenie opłat za podgrzewanie wody.
l. Użytkownik lokalu wyposażonego w instalację ciepłej wody wnosi co miesiąc
zaliczkowo opłaty stałe i zmienne na poczet kosztów podgrzewania wody w okresie
od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego.
Wysokość zaliczek na poczet opłaty zmiennej dla użytkowników lokali
wyposażonych w wodomierze ustala się jako iloczyn deklarowanej przez
użytkownika lokalu ilości m3 wody na lokal (nie mniejszej niż 1 m3 miesięcznie na
lokal) oraz stawki zaliczkowej podgrzania l m3 wody zimnej na potrzeby c.w.u.
Stawka zaliczkowa podgrzewania l m3 wody ustalana jest przez Zarząd Spółdzielni
na podstawie faktur dostawcy energii cieplnej z uwzględnieniem przewidywanych
podwyżek cen energii.
Wysokość zaliczek na poczet opłaty zmiennej dla użytkowników lokali
niewyposażonych w indywidualne wodomierze lub dla lokalu z wodomierzami bez
ważnej cechy legalizacyjnej stanowi iloczyn przypisanego zużycia wody ciepłej w
ilości 3,0 m3/osobę/m-c (125% normy projektowej), stawki zaliczkowej
podgrzewania 1m3 wody (analogicznej jak dla mieszkań opomiarowanych) oraz
liczby osób zamieszkałych w lokalu.
Na poczet pokrycia opłaty stałej, o której mowa w § l ust. 2 lit. a niniejszego
Regulaminu, użytkownicy lokali wnoszą zaliczki w wysokości będącej ilorazem
ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów tej opłaty oraz liczby lokali w danym
węz'le.

§3
Zasady rozliczania kosztów podgrzewania wody.

l. Przyjmuje się zasadę dwuetapowego rozliczenia kosztów podgrzewania wody.

G.,

I ETAP
Rozliczenie Wstępne za Okres od 01 stycznia do 30 czerwca oraz Okres od 01 lipca
do 31 grudnia. Rozliczenia wstępne dokonywane są wg ustalonych zaliczkowo opłat
oraz na podstawie ilości zużytej ciepłej wody w ww. okresach.
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II ETAP
Rozliczenie końcowe za okres 01 stycznia do 31 grudnia polega na zweryﬁkowaniu
rozliczeń wstępnych, poprzez ustalenie niedopłaty lub nadpłaty dla użytkowników
lokali wkwocie wynikającej z rozliczenia rocznego wyniku ﬁnansowego ciepłej
wody użytkowej, na podstawie ceny l m3 ciepłej wody określonej na podstawie
całkowitych kosztów podgrzewania wody użytkowej za dany rok:
a) łącznie dla budynków przy ulicy Hallera, w których nie ma zainstalowanych
indywidualnych węzłów cieplnych,
b) indywidualnie dla poszczególnych budynków, w których są zainstalowane
indywidualne węzły cieplne,
c) dla poszczególnych lokali w budynkach zaopatrywanych w ciepłą wodę
użytkową z danego węzła, w przypadku, gdy w budynku tym znajduje się więcej
niż jeden węzeł.
Roczny wynik ﬁnansowy wynikający z rozliczenia kosztów podgrzewania wody
stanowiący różnicę pomiędzy naliczonymi opłatami zaliczkowymi a poniesionymi
kosztami podgrzewania wody łącznie dla budynków przy ulicy Hallera, w których
niema zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych, podlega rozliczeniu
z mieszkańcami ww. budynków, proporcjonalnie do ilości c.w.u., zużytej w okresie
całego roku przez użytkowników poszczególnych lokali i wraz z rozliczeniem c.w.u.
za II półrocze.
Roczny wynik ﬁnansowy wynikający z rozliczenia kosztów podgrzewania wody
wbudynku Nadbrzeżna 2 oraz tych budynków przy ulicy Hallera, w których są
zainstalowane indywidualne węzły cieplne stanowiący różnicę pomiędzy
naliczonymi opłatami zaliczkowymi a poniesionymi kosztami podgrzewania wody
w danym budynku, podlega rozliczeniu z mieszkańcami powyższych nieruchomości,
proporcjonalnie do ilości wody przeznaczonej na potrzeby c.w.u., zużytej w okresie
całego roku przez użytkowników poszczególnych lokali i wraz z rozliczeniem c.w.u.
za II półrocze.
Dokument rozliczenia zużycia ciepłej wody za l półrocze jest przekazywany
poszczególnym użytkownikom lokali wraz z rozliczeniem zimnej wody
do 31 sierpnia danego roku. Za II półrocze rozliczenie zużycia ciepłej wody jest
dostarczane łącznie z rozliczeniem rocznego wyniku ﬁnansowego c.w.u. oraz
rozliczeniem energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania - nie póz'niej niż
do dnia 31 marca następnego roku (po okresie rozliczeniowym).
Każdy użytkownik lokalu ma prawo złożyc' reklamację w terminie 21 dni od daty
otrzymania ww. rozliczeń. Po tym okresie reklamacje nie będą przyjmowane.
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6. Jeżeli faktyczne koszty dostawy ciepła na podgrzewanie wody są niższe od
ustalonych zaliczkowych Opłat na pokrycie ww. kosztów, powstaje nadpłata, którą
użytkownik odlicza od opłat wnoszonych za kolejny okres rozliczeniowy. Jeżeli
koszty dostawy ciepła na podgrzewanie wody sa wyższe od ustalonych zaliczkowych
opłat, powstaje niedopłata, która winna być wpłacona przez użytkownika lokalu
w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego rozliczenia.
Opłata stała w rozumieniu § 1 ust. 2 lit. a Regulaminu jest rozliczana w etapie II,
o którym mowa w ust. 1, na podstawie comiesiecznych zaliczek wnoszonych przez
użytkowników lokali na podstawie kosztów poniesionych przez Spółdzielnie na
rzecz dostawcy w przeliczeniu na każdy lokal.
§4
Postanowienia końcowe.

l. Regulamin niniejszy uchwalony został uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni
1
z dnia 23 stycznia 2019 r.,
Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach nr .../2019
stanowi załącznik nr 1 do tej uchwały i obowiązuje od dnia przyjęcia tej uchwały. Ma
on zastosowanie do rozliczeń kosztów c.w.u., począwszy od rozliczenia za ll
półrocze roku 2018 i końcowego rozliczenia za rok 2018.
Z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 traci moc obowiązująca
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej
idokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za podgrzanie wody użytkowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach uchwalony uchwała Rady
Nadzorczej nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.
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