Uchwała n

§../zotl

Rady Nadzorcze| Konińskie| Społdzielni Mieszkaniowei w Koninie

z dnia

w sprawie

:

29 sielpnia 2017 roku

uchwalenia Aneksu nt 2 Regulaminu indy,widualnego tozljczańa kosztów energii

cieplnei n^ poftzeby centtalnego ogrzewańa

budynków (niertrchomości) przy

ul,

i

ciepłei wody użytkowej dla

Bydgoskiej 12,

ul.

Bydgoskiej

14

i ul. Bydgoskiej 16,

Rada Nadzotcza na podstawie § 58 ust. 1 pkt 17

w

zvłtązku z

§ 155

Statutu I(onńskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej, uchwala co następuie:

§1

Uchwala się Aneks nr 2 do Regulamin indywidualnego rozhczania kosztów enetgii cieplnej na
potfzeby centtalnego ogtzewania

ul. Bydgoskiej

1,2,

ul. Bydgoskiej

i

ciepłej wody użytkowei dla budynków (nieruchomości) przy

1,4

t ul, Bydgoskiej 16 przyjetego Uchwałąnr 31/201,5 Rady

Nadzotczej l(onińskiej Spółdzielni Mieszkaniowe z dnia 29 września 2015 t, z późn. zm.',

§2
Aneks nt 2 ma uastosowanie do rozliczeń |<osztów enetgii cieplnej począwszy od rozpoczęcia
oktesu tozhczeniovłego 01,.07.2017 r. -: 30.06.2018 t.
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'Zmiany wynikające
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lJchwały nt 40/201,6 Rady Nadzorczej z dnia20.I2.2016

r.

ANEKS

nt 2

Do Regulaminu

indyrłridualnego tozliczania kosztów enetgii cieplnei na potrzeby
centtalnego ogfzev/ania i ciepłei wody użytkowei dla budynków (nieruchomości) przy
ul. Bydgoskiei12, ul. Bydgoskiei14 i ul. Bydgoskiej16.

§7 Regulaminie indi,widualnego tozhczania kosztów energii cieplnej na poftzeby centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków (nietuchomości) pny uI. Bydgoskiej 12,
uL Bydgoskie1 1,4 i ul. Bydgoskiej 16, wprowadza się następujące zmiany
:

§1

W tozdziale IV. Rozliczanie kosztów enetgii cieplnej ust. 6 otrzymuje brzmienie
,16. Indywidualn}, koszt zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.)
wyznacza się dla poszczególnych lokali iako sumę kosztów stĄch i zmiennych.
6.1. Koszty stałe w wysokości 40oń cŃkowitych kosztów ogrzewania tgzdzielane są
w pfopofcii: powiezchnia użytkowa lokalu do całkowitej powietzchni użytkowej
ogfzewanei nieruchomości (budynku).
Składnik stĄ odnosi się do kosztów niezależnych od wielkości zużycia ciepła
w lokalach iptzeznaczony iest na pokrycie:
o kosztów mocy zamówionei i za usługi przesyłu energii,
:

okosztów ogrzewania pomieszczeń wspólnego użytkowania, takich j^k

:

korytatze, ptalnie, suszarnie, klatki schodowe, itp.
6.2. Koszty zmienne w wysokości 600ń całkowitych kosztów ogtzewania rczdzielanych
na:

koszty zmienne 1 (koszty zależne od temperatury) w wysokoś ci 30oń całkowitych
kosztów ogzewania, tozdzielanych ptopotcjonalnie do pafametru będącego
iloczynem powiezchni zajmowanego lokalu i tóżnicy średnich tempefatuf
w oktesie rczliczeniowym: tempefatury lokalu i temperatury uewnęttznej,
o koszty zmienne 2 (koszty zależne od zużycia) w wysokości 30% całkowitych
kosztów ogz ewani a, to zdzielanych propotc j onalnie do i edno ste k zlńy cia.
§(l wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach - po uzyskaniu zgody
Rady Nadzorczei - proporcjapodziŃu kosztów zmiennych rnoże ulec zmianie.
6.3. Uwzględnienie ,w kosztach zmiennych 1 średnie| tempefatury wewnętznej
reiestrowanei przez podzielnik stanowić ma wypełnienie wymagań wynikających
z att.45a ust.9 pkt}lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo Energetyczne
(t.i. Dz. U. z 2017 t. poz. 220 z późn. zrn.) ;'
o

§2
Niniejszy Aneks stanowi załączntk do Uchwały nt E. /ZOtl Rady Nadzotczej l(onńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 29 sietpnia 2017 toku.
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