
Uchwala nr .53..,rlt,
Rady Nadzorczej Bydgoskiej
Sp6ldzieln i M ieszkan iowej
z dnia 30.11.2017 r.

REGULAMIN

r ozliczania koszt6w dostawy ciepla
w budynkach Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej.

Rada Nadzotcza Bydgoskiej Spoldzielni Mieszkaniowej dzialq4c na podstawie
$ 50 ust. 1 pkt 13 statutu ustala co nastgpuje:

$1
Regulamin okreSia szczegolowe zasady rozhczanta koszt6w dostawy ciepla do budynkow
oraz dokonywania rozliczen z uzytkownikami lokali za centralne ogrzewanie.

$2
1. Cieplo sluz4ce do ogrzewania zasob6w mieszkaniowych Bydgoskiej Sp6idzielni

Mieszkaniowej oruz podgrzania cieplej wody uzytkowej dostarczane jest przez KPEC
Bydgoszcz otaz z kotlowni wlasnej w budynku umiejscowionym w Trzciicu.

2. Koszty dostawy ciepla s4 ewidencjonowane r rczliczane z wyodrgbnieniem podzialu
na koszty statre i koszty zmienne.

3, Koszty dostawy i wytworzenia ciepla sq rozltczane:
a) odrEbnie dla kazdego budynku,
b) odrgbnie dla zespolu budynk6w zasilanych zjednego lrodlaciepla.

4, Koszty dostawy ciepla pokrywane przez uzytkownik6w lokali, rozloaone sa
r6wnomiernie na caly okres rozliczeniowy.

5. Oplaty za dostawg ciepla do lokali s4 ustalane zahczkowo z uwzglgdnieniem cen ciepla
w oplacie koszt6w stalych tj. mocy zam6wionej, uslug przesylowych, abonamentu
oruz kosztow zmiennych zaleznych od Sredniej iloSci ciepla dostarczonego do budynku
obliczonej dla ostatniego okresu rozhczemowego.

6. .leSli w ci4gu okresu rozhczeniowego nastgpuj4 zmiany w warunkach dostawy,
powoduj4ce istotne zmiany w wysokoSci koszt6w, to dopuszczalna jest korekta
zaliczkowo ustalonych oplat za dostawg ciepla do lokali.

7 . Zasady ustalania oplat zacieplo sq zrolnicowane:
a) dla lokali wyposazonych w urzEdzenia umozliwiaj4ce indywidualne rczliczanie

koszt6w ogrzewania tj, (lokale posiadaj4ce wyparkowe lub elektroniczne
podzielniki koszt6w) i wyposazone w indywidualne liczniki ciepla w
mieszkaniach,

b) dla lokali nie posiadaj4cych takich urzqdzeh.
8. Koszty dostawy ciepla sa, rczliczane w okresach 12-sto miesigcznych ustalonych przez

Zarzqd dla poszczegolnych budynkow lub zespolu budynkow. Dla poszczegolnycl'r
budynk6w lub zespolu budynk6w dopuszcza sig skr6cenie lub wydluzenie rocznego
wymiaru okresu rozliczeniowego w procesie ksztaltowanra przez Zarzqd skorelowanego
w Sp6ldzielni systemu rozliczeh.

9. W budynkach, w ktorych lokale nie s4 zaopatrzone w urzqdzenia mierz4ce lub dzielqce
koszty ciepla, stawkg oplaty ustala sig wg faktycznych koszt6w dostawy ciepla
potwierdzonych w fakturach dostawcy, pomniejszonych o koszt ciepla potrzebnego do
podgrzania wody i podzielony na og6ln4 iloSi metr6w kwadratowych powierzchni
uzytkowej mieszkair w budynku,
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$3
Zasady rczhczeh koszt6w ogrzewania dla budynk6w, w ktorych zainstalowano podzielniki
koszt6w przedstawiaj4 sig w spos6b nastgpuj4cy:
1. Sp6ldzielnia montuje podzielniki koszt6w w lokalach mieszkalnych, jezeli wigkszogi

uzytkownik6w danego budynku wyrazi na to zgod,E. Tak uzyskana wigkszoSi jest
podstaw4 do montowania tych urz1dzehwe wszystkich lokalach tego budynku.

2. Uzl'tkownik lokalu jest zobowi4zany do udostgpnienia pomreszcz"ti - ".i, dokonywania
montazu podzielnik6w, odczytu wskazafi, konserwacji, kontroli, naptawy lub ich
wymiany.

3. Uzytkownik lokalu zobowi4zany jest do ochrony podzielnikow przed. ich zniszczeniem.
W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niewlaSciwego dzialania, Lobowiqzany jest on do
niezwlocznego zgtoszenia powyzszych fakt6w w Administracji Osiedla. W przypadku
uszkodzef podzielnik6w wszelkie koszty zwi1zane z jego usunigciem ponosi uzytkownik.

4' Odczyty cieplomierzy lub podzielnik6w bgd4 dokonywane w wyznaczonych terminach
zakonczenta okresu rozliczeniowego dla budynku drog4 radiow4 lub bezposrednio w
p o szcze g6lnych 1o kala ch pr zez s erwi s ant6 w fi rmy r ozhczaj 1cej .5. Osoba dokonuj4ca odczyt6w otaz czynnoSci serwisowych i kontrolnych musi
wylegitymowai sig dokumentem upowazniaj4cym do prowadzenra w/wym. czynnogci,
wydanym przez firmg rozliczajqc4 lub sp6ldzielnig mieszkaniow4. Osoba powyzsza nie
ma prawa do pobierania Ladnych oplat.

6, O terminie odczytu podzielnik6w uzytkownicy bgd4 powiadomieni z 7 dniowym
wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogloszeri w klatkach
schodowych w dw6ch terminach. Ewentualny l;rzeci odczyt, zawiniony przez
uzytkownika, j est odplatny.

7. Osoba dokonuj4ca odczyt6w stanu podzielnik6w ciepla moae byi r6wnieL upowaaniona
do odczytu stanu licznik6w cieplej i zimnej wody oraz kontroli tych urz1dzeh pod
wzglEdem prawidlowosci oplombowania i oceny stanu technicznego.

8. Calkowity koszt dostawy ciepla rczliczany dla lokali posiadaj4cych podzielniki
obejmuje:

a) ewidencjonowan4 ksiggowo sumg koszt6w staiych i zmiennych potwierdzonych
w fakturach dostawcy, pomniejszon1 o koszt ciepla potrzebnego do pod,grzania
wody,

b) koszty rozliczenia.
9. Calkowity koszt ciepla dzielony jest na poszczegolnych uzytkownik6w i sklada sig z:

1) opiaty stalej, rozliczanej proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni iokalu,
obejmuj4ce koszty przesylu, oplaty abonamentowej oraz mocy zam6wionej,

2) koszty zmienne wynikaj4ce z faktycznego zu|ycia ciepla w obiekcie (od,czyt z
licznika ciepla) i ceny obowi4zuj4cej w danym okresie. Rozhcza sig je w proporcji jak
ponizej:
a) 40 % - koszty rozliczane na 1 m2 powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych,

okreSlaj4ce zuLycie ciepla na ogrzanie lazienek czgsci wsp6lnych budynku
(klatki schodowe, pralnie, suszarnie, oddawane przez instalacje c.o. i c.w.u.
itp.),

b) 60 % - koszty rozliczane proporcjonalnie do indywidualnego zu|ycia energii
cieplnej obliczonej wg jednostek zuLycia (wskazafi podzielnikow koszt6w) z
uwzglgdnieniem parametr6w grzejnikow i wspolczynnikow redukcji
dotycz4cych polozenia mieszkania w budynku.

$4
Zasady rozhczeh koszt6w ogrzewania dla budynk6w, w ktorych lokale ogrzewane sE poprze'z
indywidualne instalacj e grzewcze s4 nastgpuj4ce:



1. Calkowite koszty dostawy ciepia rczliczanego dla lokali posiadaj4cych indywidualne
instalacje grzewcze w mieszkaniach obejmuj4 ewidencjonowan4 ksiggowo sumg oplat
stalych i zmiennych potwierdzonych w fakturach dostawcy.

2. Calkowity koszt zuLytego ciepla dzielony jest na poszczegolnych uzytkownik6w i sklada
siq z:

1) oplaty stalej, rozhczanel proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni uzytkowej
lokalu, obejmuj4cej oplatE stal.4zaprzesyl orazza zam6wion4 moc ciepln4 (w MW),

2) kosztow zmiennych wynikaj4cych z faktycznego zuLycia ciepia w budynku (odczyt
z cieplomierzy glownych w GJ) i obejmuj4cych oplatg za cieplo, oplatg zmiennq za
przesyl oraz opl.atE za noSnik ciepla m3 uzupelnianego czynnika grzewczego w
instalacjach).
Rozlicza sig je w proporcji:
a) od 20"/o do 40o/o - koszty rozliczane na 7 m2 powierzchni uzytkowej lokali

mieszkalnych, okreSlaj4ce zuLycie ciepla na ogrzanie czgsci wsp6lnych
budynku (klatki schodowe, pralnie, suszarnie, inne pomi eszczenia wsp6lne,
cieplo oddawane przez instalacje c.o. poza lokalami itp.),

b) od 60 % do 80% - koszty rozhc,zane proporcjonalnie do indywidualnego zuLycia
energii cieplnej w lokalach, ustalonych na podstawie wskazah indywidualnych
licznikow ciepla w lokalach,

c) proporcje koszt6w okreSlonych w punktach a) i b) okreSla ZarzEd indywidualnie
dla po szczeg6lnych budynk6w.

$s
W budynkach, w ktorych czgic mieszkari nie jest wyposazona w podzielniki koszt6w,
wyliczenie zmiennych koszt6w ogrzewanra w tych mieszkaniach dokonuje sig zgodnre z
Art.45a ust.12 ustawy Prawo Energetyczne, jako rczliczeme zamienne.

Rozliczenie zmiennych koszt6w ogrzewanra dokonuje sig w tym przypadku jak dla
mieszkan wyposazonych w podzielniki koszt6w, przy czym koszt zmienny wyhcza sig na
podstawie maksymalnego jednostkowego kosztu zmiennego wystgpuj4cego w mieszkaniach
opomiarowanych, wielkoSci powierzchni uzytkowej tego lokalu i wsp6lczynnika
koryguj4cego w wysokoSci 1,05.

$6
W przypadku odczyt6w cieplomierzy lub podzielnik6w bezpoSrednio w mieszkaniach, dane
zuzycta ewidencjonuje sig na karcie odczyt6w, kt6re potwierdza uzytkownik lokalu
podpisem. W przypadku odmowy potwierdzenia odczytow, przyjmuje sig ich zgodnoSi na
podstawie karty odczyt6w firmy rozhczeniowej. W takim przypadku, dokument ten stanowi
podstawg do wykonanta rczliczenia kosztow ogrzewania mieszkania. Koszty odczyt6w
dodatkowych po wyznaczonych terminach ponosi uzytkownik. Reklamacje d,otyczqce
wykonanych odczyt6w nale?y zglosii w terminie 10 dni od daty wykonania odczytu. Koszty
re kl am acj i ni euzas adni onej o b c i 4 Laj 4 u|ytkownika.

$7
l. Uzytkownikom lokali przysiuguj4 upusty w oplatach za cieplo dostarczone do

ogrzewania lokalu, iezeli z powodu wadliwie dzialaj4cych instalacji z winy dostawcy lub
Sp6ldzielni temperatura w lokalu zmierzona w Srodku pomieszczenia na wysokoSci 120

cm jest nizszaniz 18'C dla lokali mieszkalnych, a w pozostalych pomieszc zeniach nizsza
niz temperatura obliczeniowa wlaSciwa dla tych pomieszczeri zgodnie z ich pierwotnym
przeznaczeniem.
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2. Za ka2d4 dobE wystgpowania obnizonych parametr6w udziela sig upust w wysokoSci
1130 miesigcznej zahczkr na poczet koszt6w c.o., gdy obnizenii temperatury w
pomieszczeniu nie przehoczylo 2oC w stosunku do temperatury okreSlonej w ust 1, i w
wysokoSci 1l1r5 gdy obnizenie temperatury w pomieszczeniu przekroczy,lo 2oC w
stosunku do temperatury okreSlonej w ust. 1.

3. Fakt obnizenia parametr6w w lokalu jego uzytkownik winien zglosic do Sp6ldzielni
niezwlocznie po zaistnieniu, a Sp6ldzielnia ma obowi4zek dokonai prototolarnego
pomiaru temperatury i stwierdzenia przyczyny niedogrzania w dniu zgloszenia, gJy
zgloszenie nast4pilo do godz. 1300, u gdy zgloszono po godz.73oo * dniu nastEpnym,
ptzy udziale uz1'tkownika, Llznanie przez Spoldzielnig faktu niedogrzania w okresie
powyzej 2 dni wymaga odpowiedniej iloSci pomiar6w.

4. Nie udostgpnienie lokalu do pomiaru temperatury powoduje utratg roszczeh do upustu
w oplatach miesigcznych.

5. W przypadku nie dotrzymania przez dostawcg ciepla standard6w jakoSciowych obslugi
odbiorc6w, uzytkownikom lokali przyslugujqrcwnte| bonifikaty i upusty w oplatach ia
cieplo zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie z dostawc4 ciepla.
Otrzymane bonifikaty i upusty rozliczane bgd4 na metr kwadratowy powierzchni
uzytkowej poszczegolnych mieszkaf w budynku.

$8
W przypadku zmiany lub sprzedazy lokalu (w zasobach Sp6tdzielni) w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego, na wniosek zainteresowanych stron mohna dokonad odplatnego
migdzyodczytu.

$e
W przypadku zmiany lub sprzedazy lokalu (poza zasoby Spoldzielni) w trakcie trwania
okresu rozliczeniowego nastgpca przejmuje wszelkie skutki rozliczen, o ile strony nie ustalily
inaczej,

$10
Rozliczenie zuLycia energii cieplnej dokonywane bgdzie w terminie do 3 miesigcy od
zakohczema okre su r o zliczeniowe go ustalo ne go dla budynku.

Wszelkie reklamacje d,otycz9ce rozliczenia*t*, byd zgloszone do Spoldzielni w terminie
14 dni od daty dorgczenia rozliczen. Skutki finansowe uznanych reklamacji mogq
odpowiednio zwigksza6 lub zmniejszac koszty zu|ycia ciepla danego budynku w kolejnym
okresie r ozhczeniowym.

$12
W przypadku wyst4pienia dopiaty do wniesionych przedpLat,lokator winien j4 uregulowai w
caloSci, jednorazowo w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia. W przypadku
wyst4pienia nadplaty Spoldzielnia zobowi4zana jest zwroci(, nadplatg wynikaj4c4 z
rozliczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Spoldzielni odwiadczenia o formie jej
zwrotu i potr4ceniu ewentualnych zalegtroSci w opiatach, w braku oSwiadczenia nadptrata
zaliczana jest na poczetbielqcych optat.



$13
W przypadkach demontalu lub uszkodzenra urzqdzefi rejestruj4cych jednostki zuTycia \ub
cieplomierzy czy tez stwierdzenia Sladow manipulacji przy urz4dzeniach rejestruj4cych
(podzielnik, cieptomierz, plomba) Sp6ldzielnia zgodnie art. 45a ust.11a pkt 1) ustawy Prawo
energetyczne bgdzie dochodzii od uzytkownika lokalu odszkodowania, kt6rego wartoSi
bgdzie v'ryhczanazgodnie z $ 5 niniejszego Regulaminu.

$14
W sytuacji braku technicznych mozliwoSci opomiarowania grzejnikow w kuchniach,
rozliczenie koszt6w zu|ycia ciepta w tych pomieszczeniach nast4pi w oparciu o Srednie
jednostki zuLycia ciepla w kuchniach danego budynku, zaopatrzonych w podzielniki.

$ls
Przy braku odczytu nie zawinionego przez uzytkownika, pomieszczenia te bgd4 rozliczane
wg Srednich jednostek zuLycia ciepla w budynku.

$16
Wymiana uszkodzonego podzielnika koszt6w dokonywana jest niezwtocznie po zgloszeniu,
a pomieszczenie do chwili wymiany podzielnika, zostanie rozliczone wg $ 5.

$17
Wszelkie zmrany w instalacji centralnego ogrzewania winny byi dokonywane za zgod,E
Sp6ldzielni r zakonczone przed rozpoczgciem sezonu gtzewczego, najpohniej do dnia 15
wrzeSnia, celem uzupelnienia danych dla firmy rozliczeniowej.

$18
Lokator zobowtqzanv jest umozliwii wejScie do mieszkania w czasie calego okresu
tozliczeniowego przedstawicielom sp6ldzielni oraz firmy rozliczajqcej, celem dokonania
kontroli urzqdzen. W przypadku uniemozliwienia wejScia do mieszkania, naliczeme oplaty za
zuzyta energig w danym sezonie grzewczym nast4pi wg zasad okreslonych w $ 5.

$le
Niniejszy regulamin stanowi podstawg prawn4 do rozhczefi pomigdzy uzytkownikiem lokalu
a Spoldzielni4.

$20
Traci moc Regulamin rozliczania koszt6w dostawy ciepla w budynkach Bydgoskiej
Sp6ldzi elni Mi eszkani o w ej z dma 22.09 .200 5 r . w r az z poLniej szvmi zmianami.

$21
Niniejszy Regulamin zostal uchwalony przez Ra@ Nadzorczq Bydgoskiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowej w dniu 30.11.2017 r, (uchwala nr 93..tZOt7) i obowi4zuje od najblizszego
okresu r ozliczeniowe so.

Sekretarz Rady Nadz orczej
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej
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Przewodni cz4cy Rady Nadz or czej
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

Dombrowskimgr Wojciech Skalski , mgr
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