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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

§  1 
 
1. Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują koszty ponoszone przez Spółdzielnię w związku              

z opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła. 
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Gronie” pośredniczy w dostawie energii cieplnej pomiędzy Dostawcą,  

a odbiorcami uŜytkownikami lokali. 
3. Regulamin określa zasady rozliczania dostawy ciepła przeznaczonego na cele grzewcze                         

i podgrzanie wody na poszczególne lokale w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. 
 

§  2 
 
Podstawę prawną  opracowania Regulaminu stanowią: 
1/ Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09. 1982r wraz z późniejszymi zmianami, 
2/ Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12. 2000r. wraz z późniejszymi zmianami, 
3/ Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04. 1997r. z późniejszymi zmianami, 
4/ Ustawa o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
    cywilnego z dnia 21.06. 2001r. 
5/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunków technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
6/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.07. 2004r. w sprawie szczegółowych zasad  

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem / Dz.U. nr 184 poz.1902/ 
7/  Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie” w śywcu oraz obowiązujące regulaminy w tym zakresie. 
 

§  3 
 

Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uwaŜa się powierzchnię uŜytkową lokali, w których 
zainstalowane są grzejniki c. o. oraz powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c. o.                
a wchodzących w skład lokali mieszkalnych /np. przedpokój, łazienka, w.c. itp/ i ogrzewanych 
pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń. 
Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: balkonów, loggi, tarasów, klatek schodowych, 
piwnic, pralni, suszarni, wózkarni itp. 
 

§  4 
 
1. Koszty zuŜycia ciepła rozlicza się odrębnie na poszczególne budynki.  
2. Okresem rozliczeniowym kosztów dostawy ciepła jest rok kalendarzowy. 
 

§  5 
 

Całkowite koszty ciepła dostarczanego do budynków obciąŜają wszystkich uŜytkowników lokali           
w danym budynku. 

§  6 
 
Jednostką dla rozliczenia składników kosztów dostawy ciepła jest m2 powierzchni uŜytkowej lokalu 
według dokumentacji technicznej przyjętej przez Spółdzielnię w trakcie odbioru obiektu lub w razie 
jego braku według obowiązujących w tym czasie norm.  
 

§  7 
 

Do rozliczeń kosztów zakupionego ciepła przyjmuje się, Ŝe koszty ciepła przeznaczonego na 
podgrzanie wody są równe naliczonym opłatom za podgrzanie wody w okresie rozliczeniowym. 
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II . ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

§  8 
 
1.  Koszty energii cieplnej poniesione na potrzeby centralnego ogrzewania dzieli się na: 
a/ koszty stałe wynikające z opłat za zamówioną moc cieplną i opłaty stałej za usługi przesyłowe,          
b/ koszty zmienne wynikające z opłat za dostarczoną energię cieplną ustaloną na podstawie wskazań 
urządzeń pomiarowych /t. j. cena ciepła  i opłaty za usługi przesyłowe/, 
c/ opłaty za nośnik ciepła, 

 
2. Spółdzielnia stosuje uproszczony system rozliczania za ciepło z uŜytkownikami poszczególnych 

lokali. 
3. Całość kosztów centralnego ogrzewania / stałe i zmienne / danego budynku  rozlicza się na 

poszczególne lokale mieszkalne proporcjonalnie do ich powierzchni uŜytkowej, płatne w 12 
miesięcznych proporcjonalnych ratach jako składnik opłaty eksploatacyjnej /czynszu/. 

4. Po zakończeniu roku kalendarzowego , Spółdzielnia rozliczy koszty ogrzewania  mieszkań oraz    
wpłacone zaliczki na kaŜdy budynek oddzielnie nie później niŜ do 30 czerwca roku następnego a    
wyniki rozliczenia przekazane zostaną pisemnie uŜytkownikom lokali. JeŜeli koszty dostawy ciepła 
do budynku są niŜsze od pobranych przez Spółdzielnię zaliczek na centralne ogrzewanie, 
Spółdzielnia zobowiązana jest zwrócić uŜytkownikom lokali nadpłatę w terminie 3-ch miesięcy od 
daty przekazania pisemnej informacji w formie bezgotówkowej z zaliczeniem na bieŜące opłaty 
eksploatacyjne. JeŜeli koszty dostawy ciepła do budynku są wyŜsze od pobranych przez 
Spółdzielnię opłat zaliczkowych na centralne ogrzewanie , uŜytkownicy zobowiązani są do wpłaty 
róŜnicy w  terminie 3-ch miesięcy od daty przekazania pisemnego rozliczenia.  

5. UŜytkownikom lokali nie przysługują roszczenia o odsetki w przypadku wystąpienia nadpłaty. 
Jednocześnie Spółdzielnia nie będzie naliczać odsetek z tytułu niedopłaty do ustalonego terminu      
zapłaty.  

 
III.  ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW PODGRZEWANIA WODY 
        UśYTKOWEJ 

 
§  9 

 
1.  Do kosztów podgrzewania wody uŜytkowej zalicza się: 

a/ opłatę stała pobieraną przez dostawcę za ciepło dostarczane na cele podgrzewania wody 
uŜytkowej, 
b/ opłaty zmienne pobierane przez dostawcę za ilość ciepła dostarczonego do podgrzewania wody 
uŜytkowej.  

2. Jeśli poszczególne lokale w budynku są wyposaŜone w wodomierze zuŜycia podgrzanej wody, to 
całkowite koszty podgrzewania wody uŜytkowej są rozliczane na poszczególne lokale 
proporcjonalnie do  wskazań wodomierzy zuŜycia ciepłej wody w poszczególnych lokalach. 

3. Jeśli poszczególne lokale budynku nie mają wodomierzy zuŜycia podgrzanej wody, to całkowite 
koszty podgrzewania wody uŜytkowej są rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do 
liczby osób zamieszkałych w lokalu. 
Osoba, której  przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego obowiązana jest na Ŝądanie 
Spółdzielni podać w formie pisemnej liczbę osób zamieszkałych w lokalu oraz informować                      
o zmianach tej liczby. 

    W przypadku jeśli w danym lokalu nie zamieszkuje Ŝadna osoba , to lokal ten obciąŜa się kosztami 
    gotowości świadczenia dostawy ciepłej wody w wysokości połowy kosztów całkowitego podgrzania 
    wody w przeliczeniu na 1 osobę zamieszkałą w danym budynku. 
 
 
 
 
 



-4- 
 

 IV.  USTALANIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE LOKALI ORAZ ZA  
        PODGRZEWANIE WODY  UśYTKOWEJ 
         

§  10 
1.  Opłaty za centralne ogrzewanie lokali są ustalane na podstawie : 
     a/ prognozowanego zuŜycia ciepła w danym budynku na cele ogrzewania, obliczonej jako średnia 
         w ostatnich 3-ch okresach rozliczeniowych, 
     b/ taryfy dla ciepła, 
      
2.  Kalkulację za ogrzewanie lokali przygotowują słuŜby Spółdzielni i przedkładają do zatwierdzenia 
     Radzie Nadzorczej , które następuje w formie uchwały. 
3.  Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła powodujące 
     wzrost kosztów, to dokonywana jest korekta ustalonych opłat za centralne ogrzewanie 
4.  Decyzję o korekcie opłat podejmuje Rada Nadzorcza. 
5.  Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu 
     przez  Spółdzielnie do dyspozycji uŜytkownika, choćby faktyczne objęcie lokalu nastąpiło po  
     tym dniu. 
     O dacie postawienia lokalu do dyspozycji uŜytkownika Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed 
      tą datą. 
      Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróŜnienia lokalu i oddania kluczy  
      Spółdzielni.  
 

§  11 
 
1. Wymiar opłaty na pokrycie kosztów dla celów podgrzania wody ustalany jest  jako iloczyn: 
    a/  liczby m³ zuŜytej w lokalu ciepłej wody x koszt zł / m³ w przypadku lokalu wyposaŜonego 
       w wodomierz zuŜycia podgrzanej wody, 
   b/ liczba osób zamieszkałych w lokalu x koszt zł/ osobę w przypadku braku w lokalu wodomierza 
        zuŜycia podgrzanej wody. 
2. Opłaty za  podgrzewanie wody uŜytkowej są ustalane zaliczkowo na dany okres rozliczeniowy  
    z uwzględnieniem: 

- aktualnych cen ciepła, 
- ilości ciepła zuŜytego na cele podgrzewania wody w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

    Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych jako składnik 
    czynszu.  
3.  Rozliczenie kosztów podgrzania wody polega na określeniu, na podstawie wskazań urządzeń 
     pomiarowych zamontowanych w uŜytkowanym lokalu ,róŜnicy między iloczynem o którym mowa 
     w ust. 1 lit. „a” a sumą wniesionych przez uŜytkownika opłat za okresy rozliczeniowe. 
4.  Ustalone w wyniku rozliczenia opłaty za podgrzanie wody: 

- niedopłaty winny być uregulowane w całości , jednorazowo w terminie 30 dni od daty  
rozliczenia, 

     -    nadpłaty zalicza się na poczet naleŜnej opłaty eksploatacyjnej /  czynszu /. 
5.  Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia winny być zgłoszone na piśmie do Spółdzielni 
     w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia , nie później niŜ 30 dni od daty sporządzenia 
     rozliczenia. 

§  12 
 
Cena za podgrzanie 1m³ wody na potrzeby ciepłej wody uŜytkowej( koszt ) ustalana jest w oparciu    
o wartość dostarczonego ciepła do wymiennika , z którego zasilane są dane budynki.  
 
 
 
 
 

§  13 
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Zaliczkową kalkulację ceny za podgrzanie wody sporządzają słuŜby Spółdzielni za dany okres 
rozliczeniowy zgodnie z niniejszym regulaminem. Cena podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w 
formie uchwały. 

§  14 
 
1. Odczyty stanów wodomierzy wody ciepłej w lokalach dokonywane są przez dostawcę z 
    częstotliwością uzgodniona przez Spółdzielnie. 
    ZuŜycie wody ciepłej ustalone będzie na podstawie odczytów według wskazań wodomierzy 
    w dniu  odczytu. 
2.  W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu , opłatę za ciepłą wodę nalicza się na  
     podstawie poprzedniego odczytu wodomierza zuŜycia ciepłej wody.  
 
 

    V.  OBOWIĄZKI UśYTKOWNIKÓW I SPÓŁDZIELNI  
               

§ 15 
 Do obowiązków Spółdzielni  naleŜy : 
1. W zakresie centralnego ogrzewania : 

   1/ prowadzenie ewidencji całkowitych kosztów zuŜycia ciepła w poszczególnych budynkach 
        lub  grupach budynków, 
    2/ udostępnienie członkom Spółdzielni do wglądu indywidualnego rozliczenia kosztów 
        zakupionego ciepła, dla danej jednostki rozliczeniowej, 
    3/ informowanie na tablicach ogłoszeń o kosztach zuŜycia ciepła przez budynki, 
    4/ udzielanie informacji lokatorom w sprawie zasad rozliczeń zuŜycia ciepła, 
    5/  zapewnienie dostawy energii cieplnej do centralnego ogrzewania w ilości gwarantującej 
         utrzymanie  w lokalach mieszkalnych temperatury + 20 °C, przy dokonaniu pomiaru 
         w środku pomieszczenia na wysokości 100 cm, 
    6/  utrzymanie urządzeń cieplnych w naleŜytym stanie technicznym oraz  prowadzenie  
         właściwej gospodarki remontowej, 
    7/  usuwanie awarii instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, 
    8/  zabezpieczenie otworów w budynku / drzwi , okna/ w pomieszczeniach ogólnych 
         / klatki schodowe , pralnie, suszarnie itp,/ przed wpływami atmosferycznymi, oraz  
         zabezpieczenie właściwych zamknięć tych otworów, a szczególnie drzwi wejściowych, 
     9/ okresowe przeglądy instalacji  celem zakwalifikowania jej do remontu, 
    10/  uszczelnianie dławików przy zaworach podwójnej regulacji  przy grzejnikach i innych 
           połączeniach  gwintowanych z wyłączeniem regulatorów termo-statycznych, 
     11/ zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu do obsługi i konserwacji  
           urządzeń grzewczych 
     12/ w wypadku awarii wykonanie  czynności zapobiegających przed dalszymi 
           jej skutkami oraz  usuwania awarii,     

2. W zakresie dostawy ciepłej wody : 
      1/ zapewnienie ciągłej dostawy centralnej ciepłej wody do mieszkań i lokali uŜytkowych, 
      2/ dostarczana centralna ciepła woda  winna posiadać temperaturę nie niŜszą niŜ + 45°C, 
      3/ utrzymanie urządzeń dostawczych centralnej ciepłej wody do mieszkań w naleŜytym 
          stanie technicznym oraz prowadzenie właściwej  gospodarki remontowej w zakresie 
          instalacji c.w. Granicą eksploatacji jest zawór odcinający. 
      4/ usuwanie awarii instalacji centralnej ciepłej wody, 
      5/ okresowe przeglądy instalacji celem zakwalifikowania jej do remontu. 
              

§  16 
 
Do obowiązku uŜytkowników naleŜy :  
1. W zakresie centralnego ogrzewania : 

     1/  pobieranie energii cieplnej dozwolone jest tylko do celów centralnego ogrzewania,  
     2/  pobieranie energii cieplnej do innych celów poza ogrzewaniem lokalu jest nielegalne.  
          Przez nielegalny pobór energii rozumieć naleŜy, samowolne zabudowanie dodatkowych 
          grzejników lub powiększenie istniejących, a nadto wymontowanie bądź zmianę kryz 
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          dławiących, 
     3/  w stosunku do odbiorców ciepła pobierających energię cieplną w sposób nielegalny, 
          o którym mowa w pkt. 2/ - Spółdzielnia upowaŜniona jest do : 
          a/ pobierania naleŜności za zuŜytą energię cieplną z 100% zwyŜką obowiązującej stawki 
              opłat, za cały okres  faktycznego pobierania energii w sposób nielegalny, a gdy okresu  
             tego nie moŜna ustalić – za okres od rozpoczęcia sezony grzewczego do dnia stwierdzenia 
             nielegalnego poboru energii,                                                  
         b/ obciąŜenia odbiorcy ciepła kosztami przywrócenia instalacji grzewczej do stanu 
             pierwotnego.          
     4/ umoŜliwienie montaŜu urządzeń regulacyjnych centralnego ogrzewania w trakcie 
         modernizacji instalacji grzewczej oraz umoŜliwienie przeprowadzania prac związanych  
         z jej  eksploatacją, 
     5/ uczestniczenie w odczytach wskazań zuŜycia ciepłej wody. 

2. W zakresie ciepłej wody :   
    1/ pobieranie centralnej ciepłej wody dozwolone jest wyłącznie dla prowadzenia 
        gospodarstwa domowego i utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno – higienicznego  
        mieszkania oraz zamieszkałych w nich osób. 
    2/ pobieranie centralnej ciepłej wody do innych celów niŜ określone w ust. 1 jest nielegalne. 
        Przez nielegalny  pobór centralnej ciepłej wody rozumieć naleŜy samowolne zainstalowanie 
        punktów czerpalnych poza  punktem pomiarowym. 
   3/  w stosunku do odbiorców pobierających centralną ciepła wodę w sposób nielegalny – 
        Spółdzielnia upowaŜniona jest do : 
        a/ pobierania naleŜności za zuŜytą ciepłą wodę ze 100% zwyŜką obowiązującej stawki 
            opłat za cały okres faktycznego pobierania ciepłej wody, a gdy okresu tego nie moŜna 
            ustalić to zalicza się za okres 6 miesięcy wstecz wg normatywu zuŜycia ryczałtowego, 
        b/ obciąŜenie odbiorcy centralnej ciepłej wody kosztami przywrócenia instalacji do stanu 
            pierwotnego.  

3.  Zabrania się  uŜywania c.w. do celów konsumpcyjnych. 
 
VI.  UDZIELANIE BONIFIKAT Z TYTUŁU C. O. I  CIEPŁEJ WODY 

 
§ 17 

 
     1.  Temperatura obowiązująca w lokalach mieszkalnych jest temperatura + 20°C mierzona 
          w pomieszczeniu zamkniętym w środku pomieszczenia na wysokości 100cm, z właściwie 
          uszczelnionymi oknami i drzwiami , ogrzewanymi co najmniej przez 3 dni przy 
          temperaturze zewnętrznej nie niŜszej od obliczeniowej i nie wyŜszej niŜ + 12 °C.  

2.  Spółdzielnia udziela bonifikat  przysługujących odbiorcom ciepła na skutek niedogrzania lokali 
     w przypadkach : 
     a/  zawinionego niedostarczenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w 
          sezonie grzewczym, 
     b/  wystąpienia w poszczególnych lokalach niedogrzania nie spowodowanego przez odbiorców 
          ciepła . 
3.  Bonifikaty są uwzględniane tylko w przypadku trwania niedogrzania przez co najmniej dwa  
     kolejne dni / brak ogrzewania ciągłe przez pełne 48 godz./ 
4.  Wysokość przyznawanych  odbiorcom bonifikat za niedogrzanie wynosi : 
     a/ w przypadku gdy temperatura wewnątrz lokalu jest niŜsza od obowiązującej o 2°C lub więcej, 
         - 1/15 części miesięcznej opłaty za kaŜdy dzień niedogrzania, 

         b/  jeŜeli temperatura wewnątrz lokalu jest niŜsza od obowiązującej mniej niŜ 2 °C , 
             -  1/30 część opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień niedogrzania. 

5.  Odbiorca ciepła nie moŜe uzyskać bonifikaty kosztów centralnego ogrzewania , jeŜeli jedną z 
     przyczyn  niedogrzania lokalu jest : 
     a/  niedostateczne zabezpieczenie drzwi i okien przed nadmiernymi stratami ciepła, 
     b/  zmniejszenie wydajności grzejników przez ich obudowanie, 
     c/  przerobienie instalacji c.o. bez zgody Spółdzielni. 
6.  Spółdzielnia równieŜ nie udziela bonifikat odbiorcom w przypadku nie zapewnienia przez 
     odbiorców dostępu upowaŜnionym pracownikom do urządzeń grzewczych znajdujących się 
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     w lokalu w celu dokonania konserwacji  lub naprawy. 
7.  Brak zgłoszenia przez odbiorcę ciepła o niedogrzaniu wyklucza udzielenie bonifikaty przez 
     Spółdzielnię ze względu na uniemoŜliwienie dokonania pomiarów i stwierdzenia przyczyn  
     niedogrzania. 
8.  JeŜeli na skutek awarii centralnego ogrzewania nastąpi dłuŜsza przerwa w dostawie energii 
     cieplnej  do budynku lub lokalu niŜ dwie doby, Spółdzielnia udziela bonifikaty z tytułu                                                 
     niedogrzania lokali z urzędu , bez wniosku zainteresowanych odbiorców , za cały okres 
     niedogrzania. 

9.  Bonifikaty w opłatach rozlicza się z uŜytkownikami lokali w okresach miesięcznych. 
    Globalne kwoty udzielonych bonifikat w opłatach stanowią zmniejszenie wpływów.                                                     
10. W przypadkach  ubiegania się o bonifikatę z tyt.  opłat centralnego ogrzewania  przy kontroli  
      temperatury w lokalu powinien być  obecny przedstawiciel dostawcy ciepła oraz Spółdzielni. 
11. JeŜeli uczestnicy komisji w czasie kontroli temp. nie będą jednomyślni, co do treści ustaleń 
      zawartych w protokole , maja prawo wniesienia zastrzeŜeń do protokołu. Odbiorca ciepła moŜe 
      równieŜ umieścić swoje zastrzeŜenia w protokole co do orzeczenia Komisji.  
 

§  18 
 

Dostawa energii cieplnej moŜe być przerwana lub ograniczona , w przypadku konieczności 
zastosowania niezbędnych środków dla niedopuszczenia do uszkodzeń urządzeń cieplnych i usunięcia 
powstałych szkód. 
W przypadku konieczności ograniczenia lub przerwania dostawy ciepła Spółdzielnia zobowiązana 
jest zawiadomić o tym odbiorców. 
 

§  19 
 

W przypadku braku ciepłej wody / poza planowaną przerwą / , bądź gdy w punkcie 
czerpalnym w lokalu w szczytowym okresie poboru , jak i przy minimalnym poborze wody, 
temperatura wody jest niŜsza od + 45°C w ciągu dwóch kolejnych dni – opłatę za ciepło do 
podgrzewania wody  obniŜa się o 1/30 części opłaty miesięcznej , licząc za kaŜdy dzień, 
w którym nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody lub dostarczono ciepłą wodę o temperaturze 
niŜszej od + 45 °C. 
 

§  20 
 

Dostawa centralnej ciepłej wody moŜe być przerwana lub ograniczona w wypadku konieczności 
zastosowania niezbędnych środków dla niedopuszczenia do uszkodzeń urządzeń centralnej ciepłej 
wody i usunięcia powstałych szkód. 
W przypadku konieczności ograniczenia bądź przerwania dostawy Spółdzielnia zobowiązana jest 
zawiadomić o tym uŜytkowników 2 tygodnie wcześniej / oprócz awarii / . 
 
 

§  21 
 
Spółdzielnia nie odpowiada za zapewnienie energii cieplnej  oraz dostawy centralnej ciepłej wody : 
a / z przyczyn spowodowanych klęskami Ŝywiołowymi lub przez poŜar, powódź itp. 
b/  z przyczyn zawinionych przez odbiorcę ciepła , 
c/ z przyczyn zawinionych przez odbiorcę  centralnej ciepłej wody, 
d/ z przyczyn zawinionych przez dostawcę energii cieplnej ze źródeł obcych z wyjątkiem roszczeń 
    o bonifikatę z tytułu niedogrzania, 
e/  z przyczyn zawinionych przez dostawcę centralnej ciepłej wody ze źródeł obcych oraz z przyczyn 
     zawinionych przez dostawcę wody do sieci wodociągowej, 
f/   w wypadku wyłączenia energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny. 
 

§  22 
 

1.  Niedogrzanie lokalu lub brak ciepłej wody powinien zgłosić uŜytkownik w dniu stwierdzenia lub 
     w dniu następnym. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia 
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     w godzinach pracy Spółdzielni, o ile nie uzgodniono innego terminu z uŜytkownikiem. 
2.  Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności uŜytkownika lokalu. Nie sprawdzenie reklamacji 
     przez Spółdzielnie jest równoznaczne z uznaniem roszczeń uŜytkownika lokalu do obniŜki 
     w opłatach.      
                                                                                                                              
 

 VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

§  23 
 
Podstawowymi dokumentami w zakresie rozliczania ciepła w budynkach są: 
 
1. Faktury za dostawę ciepła , których kopie winny być przechowywane w  Dziale GZM Spółdzielni. 
2. Rejestr miesięcznego zuŜycia ciepła w poszczególnych  węzłach prowadzony przez Dział GZM 
    Spółdzielni. 
 
 

§  24 
 
Instalacja centralnego ogrzewania jest częścią wspólną nieruchomości , a wszelkie  zmiany w tej 
instalacji mogą być dokonywane za zgoda Spółdzielni i tylko w zakresie , który nie spowoduje 
wadliwego funkcjonowania instalacji. W przypadku stwierdzenia samowolnych zmian w instalacji 
przez poszczególnych uŜytkowników lokali , Spółdzielnia przywróci stan pierwotny na koszt 
uŜytkownika. 

 
§  25 

 
Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego podejmuje Zarząd Spółdzielni. 
 

§  26 
 
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni moŜe powołać komisję w celu zbadania stanu 
faktycznego i pozyskania dodatkowych informacji dla budynku lub grupy budynków lub lokalu, 
niezbędnych do właściwej analizy i oceny zuŜycia ciepła oraz wprowadzenia nadzwyczajnej korekty 
do rozliczeń. 
 

§ 27 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa  
    wymienione w § 2.  
 
2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 3/I / 2006r. Rady Nadzorczej Spółdzielni 
    Mieszkaniowej „ Gronie” z dnia 31 stycznia 2006r. i wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia.    
 
 
Sekretarz Rady Nadzorczej                                       Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
 Kazimierz CzyŜewski                                                   mgr inŜ. Antoni Szlagor  
 
 


