
t'

Obiasnienia do ind'
przez firme ISTA:

rzewania s

1. W czesci naglówkowej rozliczenia zamieszczono:
adres zarzadcy nieruchomosci,

date sporzadzenia rozliczenia,
okres rozliczeniowy Oakiegoprzedzialu czasowego dotyczy rozliczenie),
adres lokalu,

nazwisko i imie uzytkownika.

2. W tabeli "B" zatytulowanej" Okreslenie kwot jednostkowych" dokonan~:
- w kolumnie Kwota PLN" odzialu calkowi ch kosztów o zewania

wygenerowanych przez dany budynek w calym okresie rozliczeniowym na:
a) koszty stale c.o. - zwiazane z ogrzewaniem czesci wspólnych oraz z

dystrybucja ciepla,
.. b) kosztY zutJ7ciac.o. - zwiazane ze zuzyciem ciepla w mieszkaniach.

- w kolumnie "Kwota iednostkowa PLN" obliczono:

aj jednostkowe koszty stale c.o. (zl/m2) - okreslone poprzez podzielenie

kosztów stalych dla calej nieruchomosci przez powierzchnie uzytkowa
budynku (suma powierzchni wszystkich lokali),

b) jednostkowe koszty zmienne c.o. (zl/jednostke) - okreslono poprzez
podzielenie kosztów zutJ7cia c.o. dla calej nieruchomosci przez sume
jednostek odczytanych ze wszystkich podzielników w budynku (we
wszystkich lokalach),

c) koszt rozliczenia jednego podzielnika - koszt ten wynika z zawartej

umowy pomiedzy Spóldzielnia a firma rozliczeniowa.

.WAZNE!!!
Dla lokali wyposazonych w podzielniki kosztów c.o. zgodnie z obowiazujacym w

Spóldzielni Regulaminem okreslajacym zasady rozliczania kosztów dostawy energii
cieplnej, roczne koszty za energie cieplna zuzyta na potrzeby centralnego ogrzewania
rozliczane sapomiedzy indywidualnych uzytkowników lokali w nastepujacy sposób:
1) koszty stale dzielone sa na powierzchnie uzytkowa i moga stanowic do 70% kosztów

ogólem;
2) koszty zuzycia dzielone sa w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania i

moga stanowic do 70 % kosztów ogólem.
Podzial calkowi ch kosztów o zewania na kosz stale i zalezne od z . cia co roku ustala
Zarz d S óldzielni - w ostatnich latach kosz stale w nosi 40% natomiast kosztv zalezne
od zuzvcia 60% calkowitvch kosztów ogrzewania w danvm budvnku.

3. Nastepnie w tabeli "A1" zatytulowanej "Zestawienie kosztów" wyliczono
indywidualny kosztów c.o. przypad~jacy dla danego mieszkania.
Ind widualn koszt o 'Zewanialokalu w dan m okresie 'Zewc m oblicza si

sumuiac nastepuiace skladowe:



r a) lndvwidualne kosztv stale c.o. - obliczane jako iloczynjednostkowych
kosztów stalych c.o. (wyliczone w tabeli "B'') oraz powierzchni danego
lokalu,

b) lndvwidualne kosztv zuzycia c.o. - obliczane jako iloczyn
jednostkowych kosztów zmiennych c.o. (wyliczone w tabeli "B'') oraz
liczbyjednostek odczytanych ze wszystkich podzielników w danym
lokalu i przeliczonych przez wspólczynniki UF i LAF,

c) lndvwidualnv kosztv rozliczenia - okresla koszty ponoszone przez
lokatora w zwiazku z odczytem podzielników oraz pózniejszym
sporzadzeniem indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania (koszt
ten wynika z zawartej umowy pomiedzy Spóldzielnia a firma
rozliczeniowa), obliczany jest jako iloczyn kosztu rozliczenia jednego
podzielnika oraz sumy podzielników w danym lokalu.

Wyliczany w ten sposób indvwidualnv koszt ogrzewania przyrównujemy do
zgromadzonej przedplatv. Jezeli koszt ogólny przekracza kwote przedplaty to
wystepuje doplata. Natomiast w przypadku, kiedy koszt jest nizszy od przedplaty to
wystepuje nadplata.

WAZNE!!!

Wprzypadku kiedypodzielniki w lokalu nie zostana odczytane lub lokator nie wyrazil
zgody na ich montaz, wówczas indywidualne koszty zuzycia zostaja oszacowane
zgodnie z §22 ust. 1 w/w Regulaminu, natomiast indywidualne koszty stale beda
obliczane analogiczniejak wpkt.3 aj.

4. W tabeli "C" zatytulowanej "Ustalenie jednostek zuzycia" przedstawiono:
- odczyty z podzielnikówzainstalowanychw lokalu wraz z uwzglednieniem
wspólczynników redukcyjnych UF i LAF - ostatnia kolumna zawiera
przeliczone jednostki vrzyJmowane do rozliczenia.

WAZNE!!!

Wspólczynnik UF -jest to wspólczynnik zalezny od rodzaju oraz wielkosci

(parametrów grzejnika), a takze metody montazu podzielnika (która jest scisle zwiazana z

rodzajem grzejnika). Wielkosc wspólczynnika UF okreslana jest przez system komputerowy

na podstawie istniejacych norm.

Wspólczynnik LAF - uwzglednia usytuowanie lokalu'w bryle budynku. Mieszkania
skrajne, na parterze oraz ostatnich kondygnacjach beda posiadaly wspólczynniki male tj. w
granicach 0,45+0,65, natomiast mieszkania srodkowe maja wspólczynniki redukcyjne
zblizone do jednosci tj. 0,65+1,00. Wspólczynniki te odpowiadaja zapotrzebowaniu danego
mieszkania na taka ilosc ciepla aby zapewnic odpowiednia temperature wynikajaca z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury tj. dla lazienek 24°C oraz dla pozostalych
pomieszczen 20°C.

Rozliczenie kosztów ogrzewania nastepuje raz w roku, w terminie okreslonym
w umowie zawartej pomiedzy Spóldzielnia afirma rozliczeniowa.
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"'ROZUCZENIE INDYWIDUALNE
WZÓR ISTA

Strona: 1 /1

ul. xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Numer nieruchomosci 23-350-0005/9

Numer nieruchomosci SAP 7033094
Polozenie lokalu 30G.3.0015

Indeks Klienta
Rozliczeniewykonanodnia 30.06.2014

Okres rozliczeniowy 01.01.2013- 31.12.2013
Okres uzytkowanialokalu 01.01.2013- 31.12.2013

xxxxxxxxxxxxx
ul, 'xxxxxX.

xxXxxxxXXxxxxx

A, Rozliczenie indywidualne kosztów
A,1. Zestawienie kosztów

B. Okreslenie kwot jednostkowych
Jednostka rozliczeniowa
Grupa uzytkoy.rników, Rodzaj' kosztów
Nieruchomosc' . Koszty c.o'. . " "

Koszty stale c.o.

Koszty zuzycia c.o.

Nieruchomosc ;. ,::'Koszty:" , .,', '~:,.:,...'

Kosztv rozliczenia

Ilosc energii

~;~~ ,/ i~dnl~~:~;f,~~:~~1~?il~~I;:l[tR:::~:;j~~'~:~jt~~~~~~~

54063,37 '

27031.69

27031,68
943,95

943.95

C. Ustalenie jednostek zuzycia
oblicz.jedn.zuzycia
Pomiesz- Rodzaj "

"czenie urzadzenia
Numer'
urzadzenia

'
S

.
Sta"...,..,' tan, "-""-''''::'''''' n

ko.nco.WY..' pocza~o~;.

Róznica .

K
P

Podzielnik
Podzielnik

736628417
736628400

7897,00
4706.00

6675.00
4406.00

1222.00
300,00

0,300
0,800

366,6000
240.0000

0.389 0.00
0,389 0.00

142,6074
93,3600

235,9674

Zgodnie z regulaminem. Panstwa jednostki zostaly powiekszone do 443.8247 oblicz.jedn.zuzycia

Wskazówki

Szanowni Panstwo.
Rozliczenie kosztów wykonala firma ista Polska Sp. z 0.0. Oddzial Kraków. Al. 29 Listopada 155 C. 31-406 Kraków

WYJASNIENIA DOTYCZACE ROZLICZENIA INDYWIDUALNEGO

TABELA C. Ustalenie jednostek zuzycia
Okreslenie jednostek zuzycia dla danego uzytkownika na podstawie odczytów podzielników i
wspólczynników korekcyjnych.
Odczyt z podzielnika przemnozony przez wspólczynnik UF okresla tzw. jednostki zuzycia
uwzgledniajace wydajnosc cieplna grzejnika
Zgodnie z regulaminem:
"wskaznik lokalu (suma jednostek zredukowanych w mieszkaniu / powierzchnia mieszkania)

jest razaco niski, czyli mniejszy niz 0,40 sredniego wskaznika budynku, do rozliczenia
przyjmuje sie iloczyn powierzchni lokalu oraz 0,40 sredniego wskaznika budynku"

Rodzaj kosztów Kwota liczba Kwota
. Tekst dodatkowy'<..'

jednostkowa jednostek PLN.. ,.<-<'

Koszty stale c.o. 15.218575 32.7500 m"2 498,41
Koszty uzycia c.o. 0,437098 443.8247 obicz.jedn.zuzycia 193.99
Koszty c:o. '.

". ,'. " .. , 692,40 ,': ..
"

Koszty rozliczenia 8.905189 2,0000 liI:zba urzadzen 17.81
Koszty', ,,':'. ." ..." 17.81,.'....:,.)...-.:" ','

Koszty uzytkownika 710,21

Przedplata 707,40
.

I Doplata .. " .' , .." .-' "I
' .,', ' ," '. '281 PLN '
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