
 

UCHWAŁA NR 2/ 2010 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie: zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na                 

potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody” stanowiącego załącznik    

nr 1 do Uchwały Nr 6 / 2009 z dnia 27.04.2009r.  

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 102 ust.1. pkt 14  Statutu  Spółdzielni postanawia 

dokonać zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na                 

potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody” stanowiącym załącznik nr 1 do 

Uchwały Nr 6 / 2009 z dnia 27.04.2009r w sposób następujący: 

 

§ 1 

 1. Punkt 9 działu II otrzymuje brzmienie: 

9.Spółdzielnia ustala stawki opłat zaliczkowych, pobiera opłaty, dokonuje rozliczenia 

kosztów podgrzania c.w.u., prowadzi ewidencję kosztów c.o. odrębnie dla każdej 

nieruchomości lub budynku w zależności od miejsca usytuowania licznika ciepła, a 

także dokonuje bieżącej analizy tych kosztów oraz zleca i nadzoruje rozliczenia 

wykonywane przez rozliczającego. 

2.Punkt 11 działu II otrzymuje brzmienie: 

11.Koszty energii cieplnej dostarczanej do budynków dla potrzeb c.o. i c.w.u. są 

ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości lub budynku w 

zależności od miejsca usytuowania licznika ciepła.  

 

3. Punkt 12 działu II otrzymuje brzmienie: 

12.W przypadku zmiany systemu opomiarowania koszt tej wymiany pokrywają odbiorcy 

ciepła. Wymiana opomiarowania dotyczy wszystkich lokali w budynku, tak aby 

zamontowane były podzielniki jednego modelu, typu, producenta. Warunkiem takiej 

zmiany jest złożenie oświadczenia woli przez wszystkie uprawnione podmioty 

nieruchomości budynkowej, których lokale mają zainstalowane podzielniki ciepła. 

 

4 . W ust. 4 działu III dodaje się punkt 4 w brzmieniu: 

4) w celu zapewnienia stałego utrzymania odpowiedniej temperatury c.w.u. w lokalach w 

których wg wskazań wodomierzy indywidualnych c.w.u. zużycie wody jest mniejsze niż 

1m
3
 na osobę przyjmuje się zużycie: 

a) w lokalach zamieszkałych -  1m
3
 na osobę zamieszkałą w lokalu w okresie 

rozliczeniowym.  

b) w lokalach niezamieszkałych -  1m
3
 na lokal w okresie rozliczeniowym. 

 

5 . Punkt 3 działu IV otrzymuje brzmienie: 

3. W lokalach użytkowych w odniesieniu do kosztów stałych stosuje się współczynnik 

równy 1,25  który uwzględnia wysokość pomieszczeń powyżej 2,5m, za wyjątkiem 

budynków Warszawska 163, gdzie stosuje się współczynnik równy 1,19 oraz                

11-go Listopada 4 gdzie stosuje się współczynnik równy 1,16, z uwagi na łączne 

naliczanie opłaty stałej przez dostawcę na potrzeby c.o. i c.w.u. w tych budynkach. 

 

6. Punkt 7 lit b działu IV otrzymuje brzmienie: 

2) zdemontowania bez zgody Spółdzielni lub uszkodzenia ciepłomierza lokalowego z 

winy odbiorcy ciepła – przyjmuje się zużycie ciepła proporcjonalnie do zużycia ciepła w 

poprzednim okresie rozliczeniowym, powiększone o 50%. 

 



7. Punkt 15 działu IV otrzymuje brzmienie: 

15. Spółdzielnia dokonuje rozliczenia z odbiorcą ciepła na piśmie w ciągu 30 dni  od 

uzyskania rozliczenia od rozliczającego. 

 

8. W dziale IV dodaje się punkt 16 w brzmieniu: 
16. W uzasadnionych przypadkach, gdy w lokalu z przyczyn technicznych niezależnych 

od odbiorcy ciepła nastąpił znaczny wzrost zużycia ciepła Zarząd Spółdzielni może 

podjąć decyzję o dokonaniu korekty rozliczenia w oparciu o średnie zużycie ciepła w 3 

ostatnich sezonach grzewczych. 

 

9. Punkt 8 działu VI otrzymuje brzmienie: 
8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być ustalony dodatkowy termin 

odczytu podzielników. Dokonywany jest on na pisemną lub telefoniczną prośbę 

odbiorcy ciepła. Chęć dodatkowego terminu odczytu należy zgłosić, tak aby ostateczny 

odczyt podzielników i wymiana kapilar została wykonana do 15 czerwca. Zgłoszenia po 

15 czerwca nie będą rozpatrywane. Koszt dodatkowego odczytu ponosi odbiorca ciepła 

w wysokości ustalonej przez Zarząd. 

 

10. Dotychczasowy punkt 9  działu VIII  oznacza się jako punkt 15.  

 

11. W dziale  VIII dodaje się punkty 9,10,11,12,13,14 w brzmieniu: 

9. Ciepłomierze lokalowe, w które są wyposażone poszczególne lokale stanowią własność 

odbiorców ciepła 

10. Ciepłomierze główne dla ciepła dostarczanego do budynków są własnością Dostawcy; 

podlegają legalizacji i wymianie przez Dostawcę ciepła. 

11.Za legalizację i sprawność techniczną ciepłomierzy w lokalach odpowiada odbiorca 

ciepła. 

12.Spółdzielnia w ramach zarządu powierzonego na podstawie art.27 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych podejmuje  odpowiednie działania organizacyjne w celu 

dokonywania okresowych legalizacji., aby proces legalizacji zamontowanych 

ciepłomierzy był dokonywany sprawnie,  

   Legalizacja ciepłomierzy następować będzie wg harmonogramu podanego do 

wiadomości mieszkańców. 

13.W przypadku konieczności dokonania legalizacji ciepłomierza poza ustalonym 

harmonogramem  lub w przypadku braku potwierdzenia dokonania legalizacji przez 

odbiorcę ciepła ponosi on odpowiedzialność za legalizację i pokrywa koszty 

ewentualnego sprawdzenia prawidłowości jego działania. 

14. W przypadku braku legalizacji ciepłomierza dopuszcza się rozliczenie zużycia ciepła  

na podstawie jego wskazań w sytuacji, gdy w wyniku sprawdzenia potwierdzi się 

prawidłowość jego działania ciepłomierza. 

 

§ 2 

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały jest Zarząd Spółdzielni. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie również do rozliczenia 

bieżącego okresu rozliczeniowego. 

 

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                                                  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Małgorzata Malesa-Gdula                                                    Grzegorz Wyszogrodzki 


