
r o rozliczenia kosztów o!!rzewania s

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

date sporzadzenia rozliczenia,

qkres rozliczeniowy Gakiegoprzedzialu czasowego dotyczy rozliczenie),
adres lokalu,

nazwisko i imie uzytkownika.

2. W czesci zatytulowanej ,,Podzial kosztów calkowitych" dokonano podzialu

calkowitego kosztu ogrzewania budynku w danym okresie na:

a) koszty podstawowe (stale) wiazane z ogrzewaniem czesci wspólnych oraz z
dystrybucja ciepla,

b) 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 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 kosz zalezne
od zuzvcia 60% calkowitvch kosztów Of!rzewaniaw danvm budvnku.

c) w kolumnie zatytulowanej" Cenajednostkowa" przedstawiono:
jednostkowe koszty podstawowe (zl/m2) - okreslone poprzez podzielenie
kosztów podstawowych 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 sume jednostek
odczytanych ze wszystkich podzielników w budynku (we wszystkich
lokalach),

d) w kolumnie zatytulowanej "Panstwa jednostki" ujeto:
powierzchnie zajmowanego lokalu,

sume jednostek zuzycia odczytana z podzielników w danym lokalu.
e) w kolumnie "koszty" wyliczono:

indywidualne koszty podstawowe dla danego lokalu obliczane jako iloczyn
jednostkowych kosztów podstawowych' oraz powierzchni danego lokalu,

indywidualne koszty zuzycia dla dan~go lokalu obliczane jako iloczyn
jednostkowych kosztów zuzycia i sumy zredukowanych jednostek



t' odczytanych z podzielników w danym lokalu (suma jednostek odczytanych
z podzielników zostaje pomniejszona o wspólczynnik redukcyjny),

f) 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), obliczany jest jako iloczyn
-kosztu rozliczenia jednego podzielnika oraz sumy podzielników w danym
lokalu.

Wyliczone w ten sposób wartosci sumujemy (wiersz - "koszty razem''),
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.

WAZNE!!!

Wprzypadku kiedy podzielniki w lokalu nie zostana odczytane lub lokator nie wyrazil

zgody na ich mpntaz, wówczas indywidualne koszty zuzycia zostaja oszacowane

zgodnie z §22 IUS~.l w/w Regulaminu, natomiast indywidualne koszty stale beda
obliczane analogicznie jak w pkt. e).

3. W czesci .zatytulowanej "Zuzycie do rozliczenia" przedstawiono:

odczyty z podzielników zainstalowanych w lokalu wraz z uwzglednieniem

wspólczynników redukcyjnych (ostatnia kolumna zawiera przeliczone

jednostki przyjmowane do rozliczenia).

WAZNE!!!
Wsoólczvnnik 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 pozqstalych pomieszczen 20°C.

Rozliczenie kosztów ogrzewania nastepuje raz w roku, w terminie okreslonym
w umowie zawartej pomiedzy Spóldzielnia afirma rozliczeniowa.



r
WZÓR TECHEM

__0__._.___

ROZ1JC2ENlE'lNDNWIPUAL.NE KOSZTÓW
J

"'m.",~"ktu:i '0"""", .
Polo!enIeJOka!U: .. . .'~
. lnde,k.klienta:.. .....

Datawydrukurozliczenia:.D6..03.~14
Okr.. rOtllczenlowy:01,01.2013-31.12.2013

Okr.s uiytkowanla.ok8lu: 01.01.2013- 31.12.2013

Dane uzytkownika

.r
(

~ ogrzeWania
KoSzty rozlicZenia

K-l

1.352,74f\.N
26.76R.N

1.379,50R.N
'"

1.421,46 R..N Nadplata 41.96PLN .'.-

~zty'~grz..anla .
. -40% J<oS~r>0d8taw rNle

~ 'Koaztyzutycla
Kos~ O9.IuW8I11a

Kosztyrozliczenia.
RQzlczenle pocItlek*a
1.ckaI~'~
\l,AT(23%)'. .
'~.r~~18
J(oSz1;y..in .

, . .
_~__., ~_.~ . v ". ; ,._, . .

,.,...: Uczb8....
, w PUlI

a4.257 ,33
2~"102,93; 2.576,000 ntl
32.554,40 : 81.668.2151.

c_ Je' l"II\IM8
~ :j8dno8II

8.425050" 47,100
0,398818" 2.398.080

= 396.82
;. 9..5~92

1.352,74

5.44 x 4,000
15.13x 0,000

.. 21.76
Q,OO

. 5~OO
2676L.

1.379,50
,"'_.'.._~--

llZ1J%Y.cle ,do1'O%I~nla

Nr~, ~
SIoIIa

'()dcz)t
wnm

o PódZIeJiJlk.k9&,~ o.gaewenia
.04763439 K.'
04763429 .p

: 04763441 P1
047~1 . Pl

,Sumajednostek

S76.000
1.471,000
2.226,000

'723,GC:JO

0.46
0.46
0.48
0,48

276,480
7OG,080

1.068,480
347~040

2.398,~0

. Wyjasnienia

~.~.~ ~;;..."' "'_,.,.,..~ , O' ~ ~~ ~ ~ ':""'"__'._n.._' ,_o
.."' ~-~-_. "~ ~-~---

Wyjal "18n-. uiytych 8kJ:6t6wI POJlt
l(lI',!uh#.P" piMj.f!1"~ 1;l'2"PI*4,2

. 1p1o..~jaIDIIl;ntl"lII2~ razIk:z81eg,,~

. ~rma* ón~owe

Ewe~tu,IIJ,ereklamacJe ~o~ce nlniejsZ8goJOZli_nia prosZQekl!ldac pisemnie na adres .ldmlnJstratora
zza-laoa:>n)mlko~laml posiadanych dokumentów lWIlczenlow)'Qhdo 14 dni od daty jego o~anla.

Strona111

"

.


