REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA
OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „AGAT”
W ZŁOTORYI

1. Postanowienia ogólne
1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w
budynkach będących w zasobach Spółdzielni przy dokonywaniu rozliczeń kosztów
energii cieplnej z tytułu opomiarowania, ogrzewania budynków i podgrzania wody na
cele użytkowe.
1.2. Lokalem w pojęciu niniejszego Regulaminu jest lokal mieszkalny lub użytkowy.
1.3. Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę posiadającą spółdzielcze prawo do lokalu,
prawo odrębnej własności, najemcę, a także osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego.
1.4. Za powierzchnię ogrzewaną uważa się powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego.
W odniesieniu do lokalu użytkowego, za powierzchnię ogrzewaną w systemie
centralnego ogrzewania uważa się również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia
przynależne do lokalu z wyłączeniem piwnic, chyba że są one wyposażone w grzejniki.
1.5. Użytkownik lokalu powinien otrzymać rozliczenie na piśmie. Jeżeli dokument został
wygenerowany elektronicznie nie wymaga on dla swojej ważności podpisów członków
Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych.

2. Podstawy normatywne
2.1. Podstawami niniejszego regulaminu są :
a) Ustawa - Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r.Nr 54,
poz.348 ) z późniejszymi zmianami.
b) Ustawa – Prawo Spółdzielcze z dnia 16września 1982r ( tekst jednolity Dz.U.1995r Nr
54, poz.288 z późniejszymi zmianami ).
c) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119/03
poz. 1116 z późn. zm.).
d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 roku w sprawie
szczegółowych zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r.Nr 96, poz.1053).
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło. (Dz.U. z 2010 r.Nr 194, poz.1291).
g) statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.
h) umowy sprzedaży ciepła zawarte ze Sprzedawcami ciepła.
i) Umowy dotyczące serwisu rozliczeniowego zawarte ze specjalistyczną firmą
rozliczeniowa.
j) Polskie Normy PN-EN 834 i 835 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania
zużycia ciepła przez grzejniki.

3. Pojęcie okresu rozliczeniowego.
3. 1. Rozliczenie kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dokonywane są raz w
roku.
3. 2. Pierwszego rozliczenia dokonuje się po tzw. okresie bazowym, to jest po12 miesiącach,
licząc od dnia montażu podzielników.
3. 3. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia ostatniego odczytu.

4. Sposób dokonywania odczytów podzielników kosztów.
4. 1. Odczyty stanowiące podstawę rozliczenia dokonuje się ze wskazań podzielników
kosztów centralnego ogrzewania zainstalowanych na grzejnikach w lokalach.
4. 2. Czynności odczytowych dokonuje osoba upoważniona
Wykonawcy obsługi systemu pomiarowo- rozliczeniowego.

przez

przedstawiciela

4. 3. Odczyt z podzielników wyparkowych i podzielników elektronicznych dokonywany
jest w obecności użytkownika lokalu (osoby pełnoletniej).
Każdorazowo użytkownik potwierdza czytelnym podpisem dokonanie odczytu,
prawidłowy stan urządzenia oraz nienaruszalność plomb na podzielnikach wraz z datą
prowadzenia czynności.
Odczyt podzielnika elektronicznego z odczytem radiowym wykonywany jest poza
lokalem użytkownika bez potwierdzenia.
4. 4. W czasie odczytu podzielniki wyparkowe i elektroniczne muszą być dostępne dla
odczytujących, tzn. użytkownicy lokali muszą zadbać o swobodny dostęp do urządzeń
poprzez usunięcie obudowy grzejników, mebli zastawiających urządzenia itp.
4. 5. O terminie odczytu podzielnika wyparkowego użytkownik zostaje powiadomiony
z 5 dniowym wyprzedzeniem poprzez komunikat umieszczony na tablicy ogłoszeń lub
na drzwiach wejściowych do klatki schodowej.
4. 6. W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu w podanym terminie wyznaczony
będzie termin dodatkowy w czasie 7 dni od daty pierwszego odczytu.
4. 7. W przypadku gdy odczyty w ustalonych terminach nie dojdą do skutku z przyczyn
leżących po stronie użytkownika rozliczenia dokona się jak na zasadach w pkt. 9
ppkt. 9.3.

5.

Sposób dokonywania odczytów wodomierzy ciepłej wody.

5. 1. Odczyty wodomierzy ciepłej wody użytkowej dokonywane są razem z odczytami
wodomierzy wody zimnej w terminach ustalonych przez Zarząd Spółdzielni.
W przypadku zmiany cen dopuszcza się możliwość odczytu na dzień zmiany ceny.
O terminach odczytów Spółdzielnia powiadamia użytkowników lokali poprzez
ogłoszenia wywieszane na tablicach informacyjnych klatek schodowych.

5. 2. Podstawą naliczenia należności za podgrzanie wody użytkowej według wskazań
wodomierzy indywidualnych, jest dokonanie technicznego ich odbioru i zaplombowania
przez upoważnionego pracownika Spółdzielni.
5. 3. W przypadku stwierdzenia awarii bądź uszkodzenia wodomierza z winny użytkownika
lokalu zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia administracji Spółdzielni,
koszty naprawy lub wymiany wodomierza ponosi użytkownik lokalu.
5. 4. W przypadku stwierdzenia samowolnego naruszenia plomby lub innych manipulacji przy
wodomierzu zostaną zastosowane sankcje.
5. 5. Rozliczenie zużycia ciepłej wody nastąpi na podstawie średniego zużycia w
mieszkaniach wyposażonych w wodomierze, przypadającego na jedną osobę miesięcznie.
5. 6. Naliczona będzie opłata w wysokości 100 zł jako koszty manipulacyjne i koszt
sprawdzenia wodomierza.
5. 7. Koszty ponownego założenia wodomierzy i plomb ponosi użytkownik lokalu.

6. Obowiązki użytkownika lokalu.
6. 1. Lokator obowiązany jest do udostępnienia osobom upoważnionym przez Spółdzielnię
lokalu w celu :
a) zamontowania urządzeń (termozaworów, podzielników),
b) dokonywania odczytów z podzielników kosztów centralnego ogrzewania,
c) wymiany kapilar w podzielnikach kosztów centralnego ogrzewania,
d) konserwacji urządzeń,
e) naprawy lub wymiany urządzeń,
f) przeprowadzenia dodatkowych kontroli stanu technicznego termozaworów i
podzielników kosztów w trakcie okresu rozliczeniowego. W przypadku odmowy
dokonania dodatkowej kontroli rozliczenie zużycia ciepła nastąpi według zasad
obowiązujących jak dla mieszkań nieopomiarowanych.
g) ochrony przed zniszczeniem urządzeń pomiarowych i wskaźnikowych.
6. 2. Nie udostępnienie lokalu w celach, o których mowa w pkt.6. ppkt.6.1 skutkuje jego
rozliczeniem na zasadach przewidzianych dla lokalu nieopomiarowanego.

7. Obowiązki Wykonawcy usługi.
7. 1. Koszty ogrzewania są rozliczane według systemu rozliczeniowego spełniającego
wymagania Polskich Norm i aprobaty technicznej.
7. 2. System podziału kosztów ogrzewania wraz z przynależnymi do niego współczynnikami
wyrównawczymi ustalony jest indywidualnie, w oparciu o zapotrzebowanie cieplne dla
każdego lokalu w budynku na podstawie dokumentacji technicznej i zatwierdzony przez
Zarząd Spółdzielni. Zmiana współczynników wyrównawczych stosowanych wg ppkt.7.2.
może nastąpić w przypadku sporządzenia odpowiedniej dokumentacji przez osobę
posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia. W indywidualnych pojedynczych

przypadkach zmiana jest możliwa na umotywowany wniosek zaopiniowany przez
Zarząd Spółdzielni. Zmiany te podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
7. 3. Wykonawca obsługi systemu zobowiązany jest do poinformowania użytkownika lokalu
o zasadach odczytu.

8. Sposób ustalania zaliczek i opłaty ryczałtowej.
8. 1. Opłaty za centralne ogrzewanie na dany okres rozliczeniowy ustalane są zaliczkowo dla
poszczególnych nieruchomości przez Zarząd Spółdzielni przyjmując średnią dla
nieruchomości z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych z uwzględnieniem aktualnych
cen ciepła oraz średniej ilości ciepła, dostarczonego do budynku
8. 2. Opłaty za podgrzanie wody ustala się przyjmując za podstawę średniomiesięczne zużycie
ciepła na podgrzanie wody w okresie od czerwca do sierpnia każdego roku
kalendarzowego.
8. 3. Opłaty na pokrycie kosztów ciepła dla lokali użytkowych ustala się jak dla lokali
mieszkalnych, wnoszone są w formie zaliczek, które podlegają rozliczeniu.
8. 4. W lokalach użytkowych z wyłączonym (odciętym) c.o. przez który przechodzą piony c.o.
ustala się opłaty na pokrycie kosztów stałych + kosztów wspólnych wynikających z
eksploatacji danego węzła.
W lokalach użytkowych z wyłączonym (odciętym) c.o. i brakiem pionów zasilających
c.o. ustala się opłaty na pokrycie kosztów stałych + 10% kosztów wspólnych
wynikających z eksploatacji danego węzła”.
8. 5. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła,
powodujące istotne zmiany w wysokości kosztów (np. podwyżka cen ciepła), to
dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za dostawę ciepła do lokali.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni
8. 6. Opłatę ryczałtową ustala się na podstawie wysokości średniego kosztu zużycia energii na
potrzeby centralnego ogrzewania w danym budynku z ostatniego okresu
rozliczeniowego, przypadającego na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, pomnożony
przez 3,0 + koszty stałe.

9. Rozliczanie kosztów ciepła.
9. 1. Koszty zakupu ciepła dla danego budynku na potrzeby centralnego ogrzewania składają
się z dwóch elementów:
- kosztów stałych,
- kosztów zmiennych.
Koszty stałe (zgodnie z Prawem Energetycznym ) to:
- opłata za zamówioną moc cieplną (naliczana w MW),
- opłata przesyłowa stała (naliczana w MW),
- opłata abonamentowa,

są naliczane proporcjonalnie w stosunku do powierzchni użytkowej lokali i nie podlegają
rozliczeniu.

9. 2. Koszty zmienne(zgodnie z Prawem Energetycznym) to:
- opłata za zużyte ciepło(naliczana w GJ),
- opłata zmienna za przesył ciepła(naliczana w GJ).
Wnoszone są przez użytkownika w formie zaliczki i podlegają rozliczeniu w oparciu o
wyliczenia na podstawie urządzeń pomiarowych, zamontowanych w danej nieruchomości.
Koszty zmienne ponoszone na c.o. dzieli się na koszty wspólne i indywidualne:
- koszty wspólne obejmują zużycie ciepła w łazienkach, wc, przedpokojach ,korytarzach,
klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku, w których nie montuje się
urządzeń pomiarowych zużycia ciepła, liczone proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni
użytkowej lokalu .
Koszty indywidualne obejmują indywidualne zużycie danego lokalu , liczone zgodnie ze
wskazaniami podzielników kosztów centralnego ogrzewania.
Koszty wspólne ustala się na poziomie 50%, a indywidualne 50 % całości kosztów
zmiennych.
9. 3. W przypadku budynku z zamontowanymi podzielnikami kosztów centralnego
ogrzewania, lokal w którym brak jest podzielników kosztów z przyczyn leżących po
stronie użytkownika lub użytkownik zrezygnował z rozliczenia wg podzielników
kosztów rozliczony będzie ze zużytego ciepła według opłaty ryczałtowej której
wysokość ustala się jak w pkt.8 p pkt 8.6.
Jeśli wszystkie lokale w danym budynku są wyposażone w ciepłomierze wskazujące
ilość dostarczonego ciepła (w GJ ), a suma wskazań ciepłomierzy indywidualnych jest
niższa od wskazań ciepłomierza głównego budynku, to różnica jest rozliczana,
-jako odrębna pozycja rozliczeniowa proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
9. 4. Użytkownik lokalu otrzymuje pisemne rozliczenie kosztów ciepła za sezon rozliczeniowy
w terminie 3-ch miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego, które bilansuje sumę
kosztów za ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania , przypadającą na dany lokal z
sumą zaliczkowych wpłat w upływającym okresie rozliczeniowym.
W rozliczeniu są także koszty wymiany kapilar i koszty rozliczenia ciepła w ramach
obsługi systemu pomiarowo- rozliczeniowego ciepła danego lokalu.
9. 5. Rozliczenie kosztów podgrzania wody i wniesionych opłat dokonywane będzie:
- wstępnie po odczycie wodomierzy indywidualnych w ciągu danego roku.
- ostatecznie po upływie sezonu rozliczeniowego.
Należności wynikające z rozliczeń należy wpłacić lub potrącić przy najbliższej opłacie za
użytkowanie lokalu.
9. 6. Nieruchomości, w których nie wprowadzono indywidualnego rozliczania kosztów ciepła
na podstawie podzielników kosztów, lub na wniosek złożony do Zarządu Spółdzielni
zrezygnowały z indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na podstawie podzielników
kosztów, rozliczane są wg powierzchni użytkowej.

9. 7. Jeśli ustalony na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych lub urządzeń
podzielnikowych koszt ogrzewania danego mieszkania jest większy w przeliczeniu na
1m2 niż opłata ryczałtowa ustalona dla mieszkań w danej nieruchomości, to obciążenie
tego mieszkania kosztami ogrzewania ustala się do wysokości ryczałtu.

10. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ROZLICZEŃ
Przy rozliczeniu rocznym w lokalach, w których użytkownik:
10. 1. Odmówił/nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów ogrzewania w lokalu –
wylicza się koszty wg maksymalnego zużycia rozliczanego budynku odniesionego do
1 m2 powierzchni lokalu.
10. 2. Odmówił /nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów w pojedynczym
pomieszczeniu – wylicza się koszty wg maksymalnego zużycia w nieruchomości na m2.
10. 3. Uniemożliwił:
- dokonania odczytu podzielników przy wykorzystaniu dwóch 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,
- uniemożliwił dokonania odczytu pojedynczych podzielników,
- uniemożliwił dokonania wymiany ampułki na kolejny okres rozliczeniowy,
- uniemożliwił dokonania odczytu podzielników kosztów w poprzednim okresie
rozliczeniowym
ustala się iż od użytkownika dochodzone będzie odszkodowanie w wysokości ustalonej
poprzez oszacowanie zużycia ciepła zgodnie z następującymi zasadami:
a) Koszty stałe ( opłata stała oraz koszty stałe części wspólnych ) ustala się na zasadach
ogólnych określonych niniejszym regulaminem
b) 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;
=
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wzorem:

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
=Σ ( )×( −

ś
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gdzie:
L(m)
ti
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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:
, = , × , × , × ,

gdzie:
ηH,tot
ηH,g
ηH,e
ηH,d
ηH,s

średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania;
średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub
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.

10. 4. 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 nieruchomości.
10. 5. 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.
10. 6. Koszt ogrzewania łazienek – włączony będzie w koszty wspólne.
10. 7. Grzejniki, które zostały zdemontowane za zgodą Spółdzielni- zostaną uwzględnione w
rozliczeniu za okres użytkowania.
10. 8. Grzejniki zdemontowane bez zgody Spółdzielni rozliczane będą – przyjmuje się koszty
szacowane ( średnie zużycie) w oparciu o pierwotną inwentaryzację grzejnika.
10. 9. W przypadku dokonania zmian w instalacji c.o. uzgodnionych ze Spółdzielnią (np.
zmiana grzejników) firma rozliczeniowa dokona stosownych międzyodczytów i
przemontowania podzielników.

Pojedyncze grzejniki z uszkodzonym zaworem termostatycznym rozliczane będą wg wartości odczytu z podzielnika kosztów ogrzewania.

11. Zmiana użytkownika lokalu .
11. 1. W przypadku przekazania lokalu przez dotychczasowego użytkownika do Spółdzielni,
bądź zmiany użytkownika lokalu rozliczenia zużycia ciepła nie dokonuje się.
Rozliczenie następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego danego budynku na
podstawie dodatkowych międzyodczytów.
11. 2. W sytuacji przekazania lokalu przez dotychczasowego użytkownika Spółdzielni
rozliczenie następuje na poziomie naliczonych zaliczek. Nabywca takiego lokalu będzie
rozliczany według zasad określonych w pkt.10, ppkt10.1, z zachowaniem zaliczek w
wysokości naliczanej przed przekazaniem lokalu.

12. Postanowienia końcowe.
12. 1. Za sprawność i zgodność z warunkami określonymi w aprobatach technicznych
podzielników kosztów ogrzewania i Polskimi Normami odpowiada Wykonawca firmy
rozliczającej.
12. 2. W sytuacji uszkodzenia plomby paskowej na podzielniku kosztów lub plomby w
urządzeniu podzielnika kosztów oraz samowolnego zamontowania dodatkowego
grzejnika lub powiększenia istniejącego, zmiany nastawy zaworu, spuszczenia wody z
instalacji grzewczej dokonuje się rozliczenia lokalu na zasadach jak dla lokalu
nieopomiarowanego, a użytkownik ponosi koszty przywrócenia instalacji do stanu
pierwotnego w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni.
12. 3. W takich przypadkach jak w pkt.11 p.pkt.11.2 lokal zostanie rozliczony na zasadach
przewidzianych dla lokalu nieopomiarowanego, niezależnie od skutków określonych w
przepisach kodeksu karnego z tytułu nielegalnego poboru energii cieplnej.
12. 4. Na pisemny wniosek 55% użytkowników lokali w budynku zasilanym z danego źródła
ciepła ( węzła), złożony do Zarządu Spółdzielni możliwe jest zrezygnowanie z
indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła wg podzielników kosztów i powrót do
rozliczenia na powierzchnię użytkową mieszkania.
12. 5. Na pisemny wniosek 55% użytkowników lokali w budynku zasilanym z danego źródła
ciepła(węzła), złożony do Zarządu Spółdzielni możliwa jest zmiana podzielników
wyparkowych na elektroniczne.
12. 6. Koszty zmiany podzielników wyparkowych na elektroniczne ponoszą użytkownicy lokali
zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Spółdzielni.
12. 7. Wprowadzenie w nieruchomości, indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła na
podstawie podzielników kosztów ciepła , rozliczanej z powierzchni użytkowej, wymaga
złożenia do Zarządu Spółdzielni pisemnego wniosku 55% użytkowników lokali
nieruchomości zasilanych z danego źródła ciepła(węzła). Uchwałę w tej sprawie
podejmuje Zarząd Spółdzielni.

12. 8. Reklamację dotycząca indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania,
należy złożyć do Zarządu Spółdzielni w terminie nie dłuższym niż 21 dni od pisemnego
potwierdzenia odbioru rozliczenia
13. ZASADY EKSPLOATACJI INSTALACJI GRZEWCZYCH.
13. 1. Użytkownik nie może samowolnie dokonywać jakichkolwiek przeróbek zaworów
grzejnikowych, kryzowań lub manipulować przy podzielnikach kosztów.
13. 2. Podzielnik kosztów nie powinien być zasłaniany np. przez obudowę lub bieliznę
wieszaną na grzejnikach.
13. 3. Stwierdzenie faktu manipulacji przy podzielnikach ciepła – ich demontaż, uszkodzenia
plomb, podmiana grzejników na nieopomiarowane. Oprócz rozliczenia mieszkania jak
nieopomiarowanego, może spowodować skierowanie sprawy na drogę postępowania
wewnątrz spółdzielczego i sądowego(kradzież ciepła).
13. 4. Właściciel lokalu nie może odłączyć się od ogólnej instalacji w budynku.
Również nie może dokonywać samodzielnie przeróbek instalacji c.o. bez zgody Zarządu
Spółdzielni.
13. 5. Na grzejnikach nie można instalować zaworów na powrocie (pomiędzy grzejnikiem,
a pionem powrotnym).
13. 6. W pomieszczeniach mieszkalnych o temperaturze obliczeniowej 200C i wyższej nie
można utrzymywać temperatury niższej niż 160C.
Niniejszy regulamin Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdziła uchwałą Nr
9/2004 z mocą obowiązującą od 01.04.2004r.

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone:
1) Uchwałą Nr 138/2014 Rady Nadzorczej S.M. „Agat” w Złotoryi z dnia 24.11.2014r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do „regulaminu rozliczania kosztów dostawy
energii cieplnej i ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali S.M. „Agat”
w Złotoryi”
2) Uchwałą Nr 31/2017 Rady Nadzorczej S.M. „Agat” w Złotoryi z dnia 21 listopada
2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu rozliczania kosztów ciepła i
ustalania opłat z tego tytułu dla lokali S.M. „Agat” w Złotoryi”
3) Uchwałą nr 15/2018 Rady Nadzorczej SM „Agat” w Złotoryi z dnia 15 maja 2018r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła i
ustalania opłat z tego tytułu dla lokali SM „Agat” w Złotoryi”.

