
Zai^cznik do Uchwaiy z dnia 29 sierpnia 2022 roku
Nr 04/2022 Rady Nadzorczej Spotdzielni Mieszka-
niowej w Bielsku Podlaskim

Regulamin
rozliczania gospodarki cieplnej

§1-
Postanowienia ogolne.

1. Postanowienia niniejszego regulaminu maj^ zastosowanie do rozliczania kosztow zakupu lub wy-
tworzenia energii cieplnej we wszystkich budynkach b^d^cych wtasnoki^ lub wspoiwlasnosci^
Spotdzieini, zarz^dzanych na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spotdziel-
niach mieszkaniowych, wyposazonych w instalaq^ centralnego ogrzewania (C.O.) lub t^cznie in-
stalacji C.O. i centralnej cieplej wody uzytkowej (C.W.U.).

2. Podstaw^ prawn^ rozliczen kosztow zakupu energii stanowi^ nast^puj^ce akty normatywne:
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz.

1385, z pozn. zm.).
b) Rozporz^dzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunkow

ustalania technicznej mozliwoki i optacalnosci zastosowania cieplomierzy, podzielnikow kosz
tow ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru cieplej wody uzytkowej, warunkow wyboru me-
tody rozliczania kosztow zakupu ciepta oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych
rozliczeniach (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2273).

c) Rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegolowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto (Dz.U. z 2020 roku,
poz. 718, z pozn. zm.).

d) Postanowienia normy PN-EN 834:2013-12 „Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania
zuzycia ciepla przez grzejniki. Przyrz^dy zasilane energi^ elektryczn^."

e) Umowa na dostarczanie ciepta zawarta z Miejskim Przedsi^biorstwem Energetyki Cieplnej SA
w Bielsku Podlaskim.

f) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1360,
z pozn. zm.).

3. Niniejszy regulaminu okresia jednolite zasady:
a) prowadzenia rozliczen kosztow zakupu ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i kosztow

zakupu lub/i wytworzenia ciepta do podgrzania wody na uzytkownikow lokali, w szczegolnosci
zasad prowadzenia rozliczen zamiennych,

b) eksploatacji stuz^cych do rozliczen gospodarki cieplnej (podziatu kosztow zakupu lub/i wytwo
rzenia energii cieplnej), tj. podzielnikow kosztow oraz wodomierzy, ze zdalnym odczytem,

c) kontroli prawidtowoki i legalnoki poboru ciepta, ingerencji przez uzytkownika lokalu w insta-
lacj^ centralnego ogrzewania i centralnej cieptej wody oraz okreslenia szczegotowego sposobu
prowadzenia rozliczen w przypadku stwierdzenia nieprawidtowoki, np. nieudost^pnienia urz^-
dzeh do kontroli lub odczytu, lub samodzielnej ingerencji w instalacj^ centralnego ogrzewania
i centralnej cieptej wody lub nielegalnego poboru ciepta.

4. Szczegotowe zasady montazu i eksploatacji wodomierzy do pomiaru iloki zuzytej podgrzanej wody
okresia regulamin gospodarki wodno-sciekowej.

§2.
Definicje

Uzyte w niniejszym regulaminie poj^cia posiadaj^ nast^puj^ce znaczenie:
1) Uzytkownik lokalu - osoba fizyczna lub prawna, ktorej przystuguje spotdzielcze prawo do lokalu,

prawo wtasnoki lokalu lub b^d^ca najemc^ jak tez uzytkuj^ca lokal bez tytutu prawnego; przez
uzytkownika lokalu nalezy rozumiec takze grupQ osob, jezeli prawo do lokalu przystuguje kilku
osobom t^cznie, np. wspotwtasnosc.


























