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REGULAMIN  ROZLICZANIA  
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DOSTARCZONEGO  DO BUDYNKU   

NA  CELE  CENTRALNEGO OGRZEWANIA



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi oraz wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników lokali dąży do wprowa-
dzenia indywidualnego rozliczania ciepła za centralne ogrzewanie. Rozliczanie in-
dywidualne,  którego  istota  polega  na  powiązaniu  wysokości  opłat  
z zarejestrowanym zużyciem ciepła ma w założeniu stanowić skuteczny mecha-
nizm  finansowy  motywujący  użytkowników  do  racjonalnego  gospodarowania 
energią cieplną i obniżający koszty utrzymania mieszkań. Taki system rozliczania 
umożliwi każdemu oszczędzanie energii cieplnej oraz wprowadzi możliwie najbar-
dziej sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania.

Z uwagi, na to, że istniejąca w naszych budynkach instalacja centralnego 
ogrzewania doprowadza ciepło do mieszkań z kilku pionów nie ma, więc możliwo-
ści zainstalowania ciepłomierzy mieszkaniowych. Dlatego jako urządzenia umożli-
wiające indywidualne rozliczanie kosztów ciepła stosuje się podzielniki kosztów.

Zadaniem   Spółdzielni   jest   stworzenie   niezbędnych   warunków 
technicznych  i  organizacyjnych   umożliwiających  indywidualne  rozliczenie 
kosztów  zużycia  ciepła  dla  poszczególnych  mieszkań  i  lokali  użytkowych  w 
budynkach.

Warunkiem  stosowania  dla  danego  budynku  systemu  indywidualnych 
rozliczeń jest  wykonanie,  co najmniej  następującego zakresu modernizacji  sieci 
wewnętrznej centralnego ogrzewania:
1) opomiarowanie zużycia ciepła w węźle cieplnym,
2) wyposażenie wszystkich mieszkań oraz lokali użytkowych w zawory 

z głowicami termostatycznymi  (z wyłączeniem łazienek),
3) zamontowanie na grzejnikach tzw. wyparkowych podzielników kosztów. 

Rozdział  I Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawę opracowania regulaminu stanowią:
1. Ustawa  z  dnia  10.04.1997r.  –  Prawo energetyczne  (Dz.U.  nr  54  poz.  348  

z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa  z  dnia  16.09.1982r.  –  Prawo spółdzielcze  (Dz.U.  nr  30  poz.   210  

z 1982 r. z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 15.12.2000r.  – o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 4 

poz. 27 z  2001 r.).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.10.2000r. w sprawie szczegóło-

wych  zasad  kształtowania  i  kalkulacji  taryf  oraz  zasady  rozliczeń  
w obrocie ciepłem (Dz.U. nr 96 poz. 1053 z 2000 r.).

5. Rozporządzenie  ministra  gospodarki  przestrzennej  i  budownictwa   z  dnia 
14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. nr 15 poz. 140 z 1999 r.).

6. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach.
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7. Polska Norma PN-EN 835  „ Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania 
zużycia ciepła przez grzejniki”

§ 2

1. Koszty ciepła na cele c.o. rozlicza się na poszczególne budynki, które są wypo-
sażone  w  liczniki  energii  cieplnej  znajdujące  się  w  węźle  cieplnym  
w danym budynku. 

2. Całkowite koszty ciepła dostarczonego do budynku na cele c.o. stanowią sumę 
comiesięcznych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię w okresie rozlicze-
niowym na rzecz dostawcy ciepła.

3. Wysokość  kosztów  ciepła  dostarczonego  na  cele  c.o.  do  budynku  wynika  
z faktur wystawianych przez dostawcę energii cieplnej.

4. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy.
5. W przypadku,  gdy w budynku znajduje  się  więcej  niż  jeden węzeł  cieplny, 

koszty dostarczonego ciepła na cele c.o. sumuje się z poszczególnych węzłów. 
Suma tych kosztów stanowi całkowity koszt ciepła dostarczonego do budynku 
na cele c.o..

6. Całkowite  koszty  ciepła  dostarczonego  do  budynku  na  cele  c.o.  obciążają 
wszystkich  użytkowników  lokali  w  danym  budynku.  Podział  całkowitych 
kosztów  ciepła  dostarczonego  do  budynku  na  cele  c.o.  na  poszczególnych 
użytkowników lokali wynika z przyjętych dla danego budynku zasad podziału 
i rozliczeń

7. Użytkownikiem lokalu jest osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu lub ty-
tuł taki utraciła.

8. Okresy rozliczeniowe trwają:
− od 1 października  do 31 września  następnego roku
− od 1 lipca   do  30 czerwca  następnego roku.
Wykaz budynków z okresami rozliczeń stanowi załącznik do regulaminu.

Rozdział II Opłaty zaliczkowe na poczet pokrycia całkowitych kosztów ciepła 
dostarczonego do budynku na cele c.o.

§ 3

1. Na poczet pokrycia  całkowitych kosztów dostawy ciepła na cele c.o w ramach 
opłat  miesięcznych  są  pobierane  zaliczki.,  które  podlegają  ostatecznemu 
rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2. Opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie w mieszkaniach ustala się na pod-
stawie planowanych kosztów odniesionych do powierzchni użytkowej lokali.

3. Podstawą wyliczenia opłaty zaliczkowej są:
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a) prognozowane  zużycie  ciepła  z  uwzględnieniem  prognoz  długotermino-
wych, ustalone na podstawie zużycia ciepła z ostatnich trzech okresów rozli-
czeniowych.

b) zmiany taryf rozliczeniowych z tytułu dostaw energii cieplnej. 
4. Opłata zaliczkowa może być ustalona w jednakowej wysokości dla:

1) wszystkich budynków
2) grupy budynków
3) indywidualnie dla danego budynku.

5. Wysokość opłaty zaliczkowej określa Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.
6. Wysokość opłaty zaliczkowej może być w uzasadnionych przypadkach zmie-

niona   (np. podwyżka cen u dostawcy ciepła).

Rozdział III Zasady podziału i rozliczeń kosztów dostarczonego ciepła na 
cele centralnego ogrzewania

§ 4

1. Podział i rozliczenie całkowitych kosztów ciepła dostarczonego na cele central-
nego ogrzewania do budynku odbywa się na podstawie:
a) powierzchni użytkowej lokalu
b) wskazań podzielników kosztów

2. W budynkach, w których są zamontowane podzielniki kosztów podział i  rozli-
czenie  całkowitych kosztów ciepła  dostarczonego  na  cele  c.o.  do  budynku  
odbywa się na podstawie wskazań podzielników kosztów  z zastrzeżeniem  
§ 13. 

3. Rozliczenie całkowitych kosztów dostarczonego ciepła na cele c.o. odbywa się 
raz w roku.

Rozdział IV  Podział i rozliczenie całkowitych kosztów ciepła 
dostarczonego do budynku na cele centralnego ogrzewania

 w oparciu o powierzchnię użytkową lokalu.

§ 5

1. Podział i rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła na cele c.o. na podstawie 
powierzchni  użytkowej  lokali  polega  na  obliczeniu  jednostkowego  kosztu 
ogrzania m2 powierzchni użytkowej lokalu poprzez podzielenie całorocznych 
kosztów dostarczonego ciepła na cele c.o. do budynku przez sumę powierzchni 
użytkowych lokali znajdujących się w tym budynku.

2. Podział kosztów dostarczonego ciepła na cele c.o. do budynku na poszczególne 
lokale odbywa się poprzez pomnożenie jednostkowego kosztu ogrzania m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu (o którym mowa w pkt 1) przez powierzchnię użyt-
kową danego lokalu.

3. Rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła na cele c.o. na poszczególne lokale 
polega na porównaniu zaliczek wniesionych przez użytkownika danego lokalu 
w okresie rozliczeniowym z kosztami przypadającymi na jego lokal. 
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4. Jeżeli  wniesione  zaliczki  są  większe  od  kosztów  powstaje  nadpłata,   
w przeciwnym wypadku powstaje niedopłata.

5. Powstałą nadpłatę przeznacza się 
− na pokrycie wszelkich należności wobec spółdzielni z tytułu eksploatacji za-

sobów mieszkaniowych ( zaległości czynszowe, należności za wodę, należ-
ności zasądzone prawomocnym wyrokiem itp.),

− na poczet opłat za lokal, lub zwracana użytkownikowi na jego wniosek.
6. Powstała niedopłata powinna być uregulowana w ciągu 30 dni od otrzymania 

zawiadomienia.  W  indywidualnych  przypadkach,  na  wniosek  użytkownika  
lokalu, Zarząd może rozłożyć niedopłatę na raty.

Rozdział V  Podział i rozliczenie całkowitych kosztów ciepła
 dostarczonego do budynku na cele c.o. w oparciu o wskazania podzielników.

§ 6

1. Całkowity koszt ciepła dostarczonego do budynku na cele c.o. dzielony jest na 
część stałą i zmienną.  Udział części stałej dla budynków mieszkalnych i lokali 
użytkowych w nich usytuowanych wynosi 50% całkowitych kosztów, natomiast 
dla budynków użytkowych 30% całkowitych kosztów.

2. Część stała jest rozliczana proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. 
Uwzględnia  ona  koszty  stałe  dostawcy  ciepła   (np.  wynikających  
z zatwierdzonych taryf przez Urząd Regulacji Energetyki), ogrzewanie części 
wspólnych budynków, ogrzewanie łazienek oraz przenikanie ciepła przez prze-
grody (np. z mieszkania do mieszkania).

3. Część stała rozliczana jest poprzez podzielenie kosztów ciepła przypadających 
na część  stałą  przez sumę powierzchni  użytkowych lokali  znajdujących się  
w danym budynku. W wyniku tych obliczeń otrzymuje się wartość jednostko-
wego kosztu ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej w danym budynku.

4. Podział  części  stałej  kosztów  ciepła  na  poszczególne  lokale  odbywa  się  
poprzez  pomnożenie  jednostkowego  kosztu  ogrzania  m2 powierzchni  
użytkowej w danym budynku przez powierzchnię użytkową danego lokalu.

5. Część  zmienna  rozliczana  jest  poprzez  podzielenie  kosztów  ciepła  
przypadającą  na  część  zmienną  przez  sumę  iloczynu  wskazań  
podzielników (odparowanych „kresek”)  i współczynników (uwzględniających 
usytuowanie pomieszczenia w budynku) na wszystkich grzejnikach w danym 
budynku (zwanych dalej sumą „kresek” skorygowanych), W wyników tych ob-
liczeń otrzymuje się wartość jednej „kreski” skorygowanej w danym budynku.

6. Podział części zmiennej kosztów ciepła na poszczególne lokale następuje po-
przez  pomnożenie  wartości  skorygowanej  „kreski”  w danym budynku przez 
sumę  „kresek” skorygowanych w danym lokalu.

7. Rozliczenie  całkowitych  kosztów  ciepła  dostarczonego  na  cele  c.o.  
na  poszczególne  lokale  polega  na  porównaniu  zaliczek  wniesionych  
przez użytkownika danego lokalu w okresie rozliczeniowym z sumą kosztów 
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ciepła  przypadających   na  jego  lokal  wynikających  z  części  stałej  
i zmiennej.

8. Dodatkową  opłatę  stanowią  koszty  rozliczenia  indywidualnego,  na  
które  składają  się:  koszt  odczytu,  rozliczenia,  wymiany  ampułki,  plomby  
i druku rozliczeniowego. Koszt ten  ponosi użytkownik mieszkania i wynika  
on  z  umowy  pomiędzy  Spółdzielnią  a  firmą  rozliczającą.  Koszt  ten  ujęty  
będzie w rozliczeniu.

9. Jeżeli  wniesione  zaliczki  są  większe  od  kosztów  powstaje  nadpłata  
w  przeciwnym  wypadku  powstaje  niedopłata.

10. Powstałą nadpłatę przeznacza się 
a) na pokrycie wszelkich należności wobec spółdzielni z tytułu eksploatacji 

zasobów mieszkaniowych,
b) na poczet opłat za lokal, lub zwracana użytkownikowi na jego wniosek

11. Powstała  niedopłata  powinna  być  uregulowana  w  ciągu  30  dni  od  
otrzymania zawiadomienia. W indywidualnych przypadkach, na wniosek użyt-
kownika  lokalu,  Zarząd  może  rozłożyć  niedopłatę  na raty.

§ 7

1. Za podstawowe wartości współczynników uwzględniających usytuowanie po-
mieszczenia w budynku (o których mowa w § 6 pkt 5 ) przyjmuje się określone 
ramowo współczynniki korygujące przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwo-
jowy Techniki Instalacyjnej „ Instal” Warszawa.

2. Spółdzielnia  w  miarę  nabywania  doświadczeń  oraz  korzystania  
ze  szczegółowych  rozliczeń  poszczególnych  sezonów  grzewczych  
może  weryfikować  zalecane  przez  COBRTI  "Instal"  współczynniki  do  
specyfiki  zasobów  spółdzielni  i  warunków  lokalnych.  Współczynniki  
należy korygować w oparciu o warunki obliczeniowe na podstawie dokumenta-
cji  technicznej  z  uwzględnieniem  stanu  technicznego  obiektu  
oraz  przegród  zewnętrznych.  Współczynniki  korygujące  stosowane  
są  do  poszczególnych  pomieszczeń  w  danym  lokalu.  Zaleca  się  by  
współczynniki  korygujące  przyjmować  z  dokładnością  do  0,01.

3. Parametry grzejników typ, moc itd. uwzględniają skale zużycia dostosowane do 
poszczególnych grzejników i są opracowane przez  dostawce systemu rozliczeń 
wg Polskiej Normy PN-EN 835  

Rozdział VI.  Obsługa  użytkowników  lokali w zakresie rozliczania kosztów 
ciepła w oparciu o  wskazania  podzielników.

§ 8

1. Do obowiązków Spółdzielni należy:
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1) jednorazowy  montaż  podzielników  kosztów  indywidualnego  rozliczania, 
wymiana  ampułek  w podzielnikach  cieczowych,  odczytanie  wskazań  po-
dzielników i liczników ciepła,

2) rozliczenie indywidualne każdego mieszkania i lokalu użytkowego rachun-
kiem końcowym w okresie 3 miesięcy po odczytaniu wskazań podzielników 
kosztów.

3) prowadzenie  ewidencji  całkowitych  kosztów  zużycia  ciepła  
w poszczególnych miesiącach  dla  każdego  budynku  (węzła cieplnego)  
w  cyklu  grzewczym, w rozliczeniu z dostawcą ciepła,

4) udostępnianie rozliczeń kosztów ciepła oraz kosztów indywidualnego rozli-
czenia do wglądu oraz kontroli dla użytkownika lokalu i organów kontrol-
nych Spółdzielni,

5) udzielanie wszelkich informacji użytkownikom lokali w sprawie indywidu-
alnych  rozliczeń  zużycia  ciepła.

2. Do obowiązków użytkownika lokalu należy:
1) umożliwienie montażu urządzeń regulacyjnych c.o. w trakcie modernizacji 

sieci wewnętrznej oraz przeprowadzenie innych prac związanych z jej eks-
ploatacją,

2) dbałość o stan zamontowanych urządzeń do regulacji i rozliczania zużycia 
ciepła,

3) umożliwienie dostępu do w/w urządzeń zamontowanych w mieszkaniu służ-
bom spółdzielni lub osobom, którym zlecona została obsługa tych urządzeń,

4) uczestniczenie w odczynach wskazań podzielników kosztów zużycia energii 
cieplnej oraz potwierdzenie odczytów,

5) Pokrywanie kosztów związanych z indywidualnym rozliczaniem ciepła.
3. Odczytów podzielników i wymianę ampułek z cieczą dokonuje się w miesiącu:

1) wrześniu – okres rozliczeniowy od 1 października do 30 września,
2) czerwcu  -  okres rozliczeniowy od  lipca do 30 czerwca.   

4. O  terminie  odczytów  wskazań  podzielników  kosztów,  każdy  lokator  
zostaje powiadomiony  przynajmniej  tydzień wcześniej poprzez wywieszenie 
informacji  w  budynku.   Jeżeli  w   wyznaczonym   terminie   nie  można  
było  dokonać  odczytu z  powodu nieobecności  lokatora,  zostaje  wyznaczony 
drugi termin nie krótszy niż 7 dni jako ostateczny. W indywidualnych przypad-
kach  lokator  ma  prawo  wnioskować  o  dogodny  dla  siebie  
termin odczytu podzielników w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierw-
szego odczytu.

5. Odczyt podzielników kosztów odbywa się w obecności  użytkownika lokalu  
lub  pełnoletniej  osoby  wspólnie  zamieszkałej.  W  wyjątkowych  
sytuacjach użytkownik lokalu lub jego współmałżonek może upoważnić pisem-
nie  osobę  nieletnią,  powyżej  13  roku  życia,  do  uczestniczenia  
w  odczycie  oraz  do  potwierdzenia  odczytu.  Potwierdzenia  odczytu  
może  dokonać  również  inna  pełnoletnia  osoba  upoważniona  przez  
użytkownika  lokalu.  Daje  to  gwarancję  wpisania  właściwych  danych,  
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które  nie  podlegają  reklamacji.  Kopia  protokołu  odczytowego  pozostaje  
u lokatora.

§ 9

1. Podział  kosztów centralnego ogrzewania w przypadku zamiany użytkownika 
lokalu mieszkalnego odbywa się na następujących zasadach:
1) w przypadku zbycia, przekazania lub zamiany mieszkania zostanie dokona-

ny odczyt podzielników kosztów w ramach protokołu zdawczo-odbiorczego, 
sporządzonego przez Spółdzielnię, który stanowić będzie podstawę do rozli-
czenia końcowego kosztów ogrzewania,

2) w przypadku dokonania zbycia własnościowego prawa do lokalu mieszkal-
nego  bez  udziału  Spółdzielni  prawa  i  obowiązki  wynikające  
z indywidualnego rozliczenia  ciepła  przechodzą  na  nabywcę,

3) w przypadku zmiany użytkownika lokalu w okresie między kolejnymi od-
czytami wskazań podzielników należy przeprowadzić dodatkowy odczyt w 
momencie  zdania  lokalu  przez  lokatora  dotychczas  użytkującego  lokal,
w celu określenia kosztów ciepła, które winien on uregulować. Następny od-
czyt należy dokonać w momencie objęcia lokalu przez nowego użytkowni-
ka, który jest zobowiązany uregulować opłatę obliczoną na podstawie od-
czytu dokonanego po okresie rozliczeniowym.

2. Podział kosztów centralnego ogrzewania w przypadku zmiany najemcy lokalu 
użytkowego następuje przez dokonanie odczytu w okresie wypowiedzenia umo-
wy, a rozliczenie w ostatnim dniu wypowiedzenia umowy o najem lokalu po-
przez wystawienie faktury korygującej.

§ 10

Rozliczenie użytkowników lokali w przypadku stwierdzenia naruszeń systemu in-
dywidualnego rozliczenia dotyczy rozliczenia kosztów tylko w części zmiennej. 
Część stała rozliczana jest zgodnie z § 6 ust 1-4  natomiast część zmienna jest roz-
liczana na zasadach podanych poniżej:

1. W przypadku - uszkodzenia w lokalu podzielnika kosztów, braku możliwości 
montażu (w tym rezygnacji z zamontowania), wymiany, odczytu wskazań po-
dzielnika, zerwania lub naruszenia plomby albo innych uszkodzeń bez względu 
na okoliczności zaistniałego faktu oraz samowolnego zdemontowania grzejnika 
lub ingerencji w system grzewczy - niemożliwe jest rozliczenie ciepła dla tego 
lokalu wg wskazań podzielników w tym lokalu. W takim przypadku w celu 
określenia sumy „kresek” skorygowanych, o których mowa w § 6 ust 6, dla ta-
kiego lokalu określa się w następujący sposób:
a) w lokalu, w którym zaistniało zdarzenie, o którym mowa powyżej nie od-

czytuje się wskazań podzielników,
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b) dla pozostałych lokali w tym budynku wylicza się ilorazy sum skorygowa-
nych  „kresek”  przypadające  na  poszczególne  lokale   do  ich  powierzchni 
użytkowej,

c)  z  trzech  maksymalnych  ilorazów,  o  którym mowa  powyżej  wylicza  się 
średnią   i  mnoży przez  powierzchnię użytkową lokalu (o którym mowa  
w § 10 ust 1),  która stanowi sumę skorygowanych „kresek” dla tego lokalu,

d) tak ustalona suma skorygowanych „kresek” bierze udział przy wyliczaniu 
wartości jednej „kreski”, o której mowa § 6 ust 5. i stanowi podstawę do wy-
liczenia kosztów ciepła w części zmiennej dla tego lokalu, o których mowa 
w § 6 ust 6.

2. Likwidacja lub wymiana grzejnika wymaga zgody spółdzielni.

Rozdział VI  Postanowienia dodatkowe

§ 11

Ustanowienie  niniejszego  regulaminu  znosi  obowiązek  zawierania  
indywidualnych  umów  z  użytkownikami  lokali  o  rozliczenie  energii  cieplnej  
na potrzeby centralnego ogrzewania. Aktem wewnątrzspółdzielczym regulującym 
zasady rozliczania energii cieplnej będzie niniejszy regulamin

§ 12

Podstawowymi dokumentami w zakresie rozliczania ciepła w budynkach są:
1) faktury  dostawy   energii cieplnej, których kopie winny być przechowywa-

ne w dziale eksploatacji spółdzielni mieszkaniowej.
2) rejestr miesięcznego zużycia ciepła na poszczególnych węzłach prowadzony 

przez Spółdzielnię,
3) formularze  rozliczeniowe  (w  przypadku  rozliczania  kosztów  ciepła  

w oparciu  o wskazania podzielników):
− protokół z montażu i odczytów wskazań podzielników kosztów będący 

w posiadaniu użytkowników lokali i przedsiębiorstwa rozliczającego.
− rachunek rozliczeniowy za zużycie ciepła w danym lokalu przekazany 

każdemu użytkownikowi,
− zbiorcze  zestawienie  rozliczenia  ciepła  dla  poszczególnych  lokali  

w danym budynku będący w posiadaniu Spółdzielni.

§ 13

1. Użytkownicy lokali w danym budynku mogą zrezygnować z rozliczania całko-
witych kosztów ciepła na cele c.o. w oparciu o wskazania podzielników. Aby 
rezygnacja była skuteczna musi się za nią opowiedzieć pisemnie więcej niż po-
łowa  użytkowników  lokali  w  danym   budynku.  W takim przypadku podział 
i  rozliczenie  całkowitych  kosztów  ciepła  na  cele  c.o.  następuje  
w oparciu o powierzchnię użytkową lokalu.  (Rozdział IV regulaminu)
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2. Ponowne przystąpienie do rozliczania całkowitych kosztów ciepła w oparciu  
o podzielniki kosztów wymaga pisemnej zgody więcej niż połowy użytkowni-
ków lokali  w danym budynku.  W takim przypadku rozliczanie  całkowitych 
kosztów ciepła w oparciu o podzielniki kosztów nastąpi od następnego okresu 
rozliczeniowego.

3. Rezygnacja  z  rozliczeń całkowitych kosztów ciepła  na cele  c.o.  w oparciu  
o wskazania podzielników nie powoduje demontażu podzielników.

§ 14

Wszyscy użytkownicy lokali, w danym budynku mogą podjąć decyzję o stosowa-
nie w miejsce podzielników wyparkowych podzielników elektronicznych. Koszty 
zakupu i montażu tych podzielników pokrywają indywidualnie użytkownicy lokali 
w tym budynku. Spółdzielnia służy pomocą w zakresie wyboru takiego podzielni-
ka. Podział i rozliczanie całkowitych kosztów ciepła dostarczonego do budynku na 
cele c.o. wynikał będzie z zasad określonych przez dostawcę podzielników elektro-
nicznych.

§ 15
Za jeden budynek uważane są także budynki zasilane z jednego węzła cieplnego  
przy ul. Ociosowej 40-48 i 50-54

Rozdział VI Okres przejściowy

§ 16

1. Z uwagi na różne terminy montażu podzielników w budynkach oraz na decyzje 
większości  mieszkańców  w  budynku  akceptujących  rozliczenie  według 
wskazań podzielników,  lub nie akceptujących, ustala się następujące  zasady 
rozliczeń w okresie przejściowym.
1) wspólne rozliczenie  budynków za zużyte  ciepło  w okresie  od 1 stycznia 

2001 r.  do września 2001 r.  w oparciu o powierzchnię użytkową mieszkań 
w następujących grupach:
a. budynki z ciepłą wodą
b. budynki bez ciepłej wody

za wyjątkiem budynków, w których montaż podzielników nastąpił przed 
rokiem 2001.

2) wspólne  rozliczenie  budynków  za  zużyte  ciepło  w  okresie  od   
1  października   2001   do  czerwca  2002  r.   w  oparciu  o  powierzchnię 
użytkową mieszkań w następujących grupach:
a. budynki z ciepłą wodą
b. budynki bez ciepłej wody

dotyczy  budynków w których  montaż  podzielników nastąpi   w  czerwcu 
2002 r.
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3) indywidualne   rozliczenie  budynków  za  zużyte  ciepło  w  okresie  od  
1 października   2001 do  września   2002 r.   w oparciu  o  powierzchnię 
użytkową mieszkań  - dotyczy budynku, w którym lokatorzy nie wyrazili 
zgody na zamontowanie podzielników

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 17 

Regulamin  zatwierdzono  uchwałą  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Cuprum”  z dnia   18.09.2001 r.

Tekst jednolity ze zmianą wprowadzoną
1) Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 25.06.2002 r.
2) Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 13.12.2002 r.
3) Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 29.07.2003 r.
4) Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 16.10.2003 r.
5) Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 31.03.2004 r.
6) Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 20.07.2005 r.
7) Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 24.10.2005 r.
8) Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 28.10.2010 r.
9) Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 05.06.2017 r.
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