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o rozliczenia kosztów o!!rzewania s

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

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

nazwisko i imie uzytkownika.

2. W czesci zatytulowanej "Zestawienie kosztów nieruchomosci" ujeto:
calkowity koszt ogrzewania c.o. zarejestrowany w okresie rozliczeniowym
dla danego budynku (przekazany fmnie rozliczeniowej przez Spóldzielnie),

3. W czesci zatytulowanej ,,Podzial kosztów nieruchomosci" dokonano

podzialu- calkowitego kosztu ogrzewania budynku w danym okresie na:

aj koszty stale (podstawowe) zwiazane z ogrzewaniem czesci wspólnych

oraz z dystrybucj a ciepla,

. bJ koszty zuzycia (zmienne) zwiazane ze zuzyciem ciepla w mieszkaniach.

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 sa pomiedzy 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 ostatnichlatachkosz stalew nosi 40%.natomiastkosztvzalezne
od zuzvcia 60% calkowitych kosztów ogrzewania w danvm budvnku.

4. W czesci zatytulowanej "Panstwa rozliczenie" przedstawiono:
- jednostkowe koszty stale (zl/m2) - okreslone poprzez podzielenie kosztów

stalych dla calej nieruchomosci przez powierzchnie uzytkowa budynku
(suma powierzchni wszystkich lokali),
jednostkowe koszty zuzycia (zl/jednostke) okreslono poprzez podzielenie
kosztów zuzycia dla calej nieruchomosci przez 'sumejednostek odczytanych
ze wszystkich podzielników w budynku (we wszystkich lokalach),

w kolumnie "koszty" wyliczono:
aj indvwidualne kosztv stale dla danego lokalu obliczane jako iloczyn

jednostkowych kosztów stalych oraz powierzchni danego lokalu,
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b) indvwidualne kosztv zuzvcia dla danego lokalu obliczane jako iloczyn
jednostkowych kosztów zuzycia oraz sumy zredukowanych jednostek
odczytanych z podzielników w danym lokalu (suma jednostek
odczytanych z podzielników zostaje pomniejszona o wspólczynnik
redukcyjny),

c) kosztv rozliczenia okreslaja 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),

Wyliczone w ten sposób wartosci sumujemy, a nastepnie 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.

WAZNEIII

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. a).

5. Ponadto na odwrocie rozliczenia zestawiono:

uproszczony schemat przedstawiajacy rozliczenie kosztów ogrzewania,

odczyty z podzielników zainstalowanych w lokalu wraz z uwzglednieniem

wspólczynników redukcyjnych (ostatnia kolumna zawiera przeliczone

jednostki przyjmowane do rozliczenia).

WAZNE!!!
Wspólczvnnik redukcvinv 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 dojednosci 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 zawartejpomiedzy Spóldzielnia afirma rozliczeniowa.
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Rozliczenie kosztów
dla uzytkownika

Pan/Pani/Firma

ZYGMUNTA STAREGcf

21-500 BIALAPODLASKA

. Zestawienie kosztów nieruchomosci

Panstwa koszty wynosza

1969,08 zl

Po uwzglednieniu przedplat z rozliczenia wynika

niedoplata

w wysokosci 466,44 zl

Numer nieruchomosci: 496293/2

Nieruchomosc: ZYGMUNTA STAREGO
21-500 BIALA PODLASKA

Numer kolejny uzytkownika: 1

Numer ewidencyjny: 10800460011

RODZAJ KOSZTÓW CIEPLO Wartosc w zl

KOSZTY OGRZEWANIA 25264,19

SUMA 25264,19

Okres rozliczeniowy: 01.01.13-31.12.13

Rozliczenia dokonano dnia: 19.03.14

Wykonane na zlecenie I na podstawie danych
administracji:

BSM ZGODA
SPÓLDZIELCZA 4
21-500 BIALA PODLASKA

Pozostale koszty Data Wartosc w zl

KOSZTY Z PRZENIESIENiA 25264,19

Koszty lacznle 25264,19

. Podzial kosztów nieruchomosci . Panstwa rozliczenie
Rodzaj kosztów Wartosc w zl : jednostki lacznie = zl/jednostke Ilosc jednostek Koszty

LACZNIE 25264,19

KOSZTYOGRZEWANIA 25264,19
40 % KOSZTYSTALE 10 105,68 873,00 M KW. 11,57581 x 36,40 = 421,36
60 % KOSZTYZUZYCIA 15 158,51 660,2 JEDNOSTKI 22,96048 x 66,4 = 1524,58

KOSZTY 1945,94
KOSZTY ROZLICZENIA 23,14

Objasnienia dot. rozliczenia znajduja sie na odwrocie
Wspólczynnik korygujacy (zwiazany z polozeniem mieszkania)
wynosi 0,42 i zostal uwzgledniony w obliczeniach.

KOSZTYLACZNIE 1 969,08
PRZEDPLATY 1 502,64
NIEDOPLATA 466,44
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SzanowniPanstwo!
Ponizej przedstawiamyschematrozliczeniakosztówzuzyciaciepla i przekazujemydodatkoweinformacje.

Podzial kosztów nieruchomosci - koszty zuzytego ciepla zostaly podzielone na:
-koszty stale, dzielone wedlug powierzchni lokali,

-koszty zuzycia, dzielone wedlug wskazan przyrzadów rejestrujacych zuzycie ciepla.
Po obliczeniu indywidualnych kosztów zuzycia ciepla wedlug powyzszego schematu i uwzglednieniu Panstwa przedplat oraz kosztów
rozliczenia otrzymujemy wynik rozliczenia (nadplate lub niedoplate)..
Dane dotyczace wysokosci kosztów zuzycia ciepla i ich podzialu na koszty stale i koszty zuzycia oraz Panstwa przedplaty
zostaly przygotowane przez zarzadce nieruchomosci.

Oznaczenie ,,-0-" wskazuje, ze Panstwa koszty zuzycia zostaly oszacowane, na przyklad z powodu braku odczytu podzielników.

Dla podzielnika OPTRONIC ilosc jednostek do rozliczenia moze róznic sie od ilosci jednostek odczytanych -na przyklad, gdy:
l. termin montazu Panstwa podzielników odbiegal od terminu montazu glównego podzielników w Panstwa nieruchomosci,
2. w Panstwa lokalu znajduje sie nieopomiarowany grzejnik,
3. w trakcie okresu rozliczeniowego dokonano wymiany grzejników,
4. odczytu dokonano na skalach montazowych 100,
5. w Panstwa lokalu odczytano kapilary "dwuletnie".

.IEZEI1 w OKRESIE ROZLICZENIOWYM PRZYPADAJACE NA UZYTKOWNIKÓW ZUZYCIE CIEPLA NA CELE C.O. NIE MOzE BYC

USTALONE W OPARCIU O WSKAZANIA PODZIELNIKÓW KOSZTÓW, WÓWCZAS ROZLICZENIE KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII

CIEPLNEJ DO TYCH LOKALI BEDZIE DOKONYWANE NA PODSTAWIE MAKSYMAll'ffiGO ZUZYCIA WSKAZANEGO PODZIEIMKAMI

DLA LOKALI W DANYM BUDYNKU I ODNIESIONE DO POWIERZCHNI ROZLICZANYCH LOKALI (REGULAMIN ROZL. §24 UST. l).

ZGODNIE Z ART. 21 UST. 4 USTAWY O RACHUNKOWOSCI WYDRUK ELEKTRONICZNY NIE WYMAGA PIECZECI I PODPISU (OZ.U.02.76.694)

Uprzejmie informujemy, ze Panstwa dane osobowe obejmujace imie, nazwisko i adres znajduja sie W bazie danych Metrona Polska
Pomiary i Rozliczenia Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Taborowej 4 w Warszawie. Dane te sa przetwarzane wylacznie w celu wykonania
umowy dotyczacej rozliczenia kosztów ogrzewania zawartej z Zarzadca zamieszkiwanej przez Panstwa nieruchomosci.
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. Podzial kosztównieruchomosci I. Panstwa rozliczenie

Rodzaj Wartosc / jednostki lacznekosztów w zlotych = zl / jednostke ilosc jednostek koszty

er> I

koszty
I I

laczna powierzchnia
I

I k", m' II powi. I-I irulywid_ I

stale nieruchomosci X lokalu - koszty stale

koszty I

indywidualne
zuzycia ciepla koszty zuzycia

nieruchomosci ciepla

I koszty
I I sumajednostek

koszt1 ilosc jednostek d)
zuzycia

wynikajaca z odczytu
jednostki

X do rozliczenia =
w nieruchomosci wlokalu

SKALA SKALA WSP. JEDNOSTKIDO
NR KPKO ZUZYCIA ODCZIT. ODCZIT ODCZi'TU JEDNOSTKI Rm ROZLICZENIA

GH054 176 176 80,0 x 176/176 = 80,0
Gl050 107 107 22,0 x 107/107 = 22,0
GH702 134 134 56,0 x 134/134 = 56,0

SUMAJEDNOSTEK = 158,0 x 0,42 = 66,4


