
Uchwała rr, ...?.3... / 20t6

Rady Nadzorczei Konińskiei Społdzielni Mieszkaniowei w Koninie

z dnia 20 grudnia 2016 toku

w sptawie : uchwalenia Aneksu nr 5 do Regulaminu tozllczańa kosztów dostawy ciepła do

budynków, kosztów dokonl,wania to/rtczeń z użytkownikami lokali )^ ,.nrdrn,

ogtzewańe i podgrzanie wody w l(onińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zat:wietdzonego UchwaŁąni,- 30/2005 Rady Nadzorczej z dnia 27.09.2005 t. wtaz

z późn. zm1.

Rada Nadzorcz^ n^ podstarvie § 58 ust. 1 pkt I7 rv zwtązkv z § 155 Statutu l(onińskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej, uchwala co następuie :

(\t

Uchwala się Aneks rrr 5 do l{cgulaminu toz7lczania kosztólv clostarw ciepła do budynkórv,

kosztórv dokonlłvania rozls,częn z uzytkolvnikamr lokall za centralne oglzewanie i podgrzanie

wody rv I(onińskrej Spółdzielni N'Iieszkarriowej, w brzmierriu stanorviącvm załącz,nl,k do niniejszej

Uchwały.

\\2

1. Aneks nr 5 ma zastosowanie do tozliczeń kosztórv energii cieplnej dokonlłvanych po wejściu

w życie ustawy z dnla 20 maja 201,6 t. o efektr.rvności energe§,cunei (Dr. U. z 2016

r., poz. 831) tj. po drriu 1, paźdzterntka 2016 t., z z^strzężeniem ust, 2

2. \W przypadku, udostępnienia lokalu do odczł,ttr rvskazań podzielnikórv kosztów ogtzelvania

rv okresie rozliczeniowym trlvaiącym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. albo od 01.07.2()16 r.

do 30.06.2017 r,, któn. w poprzedzalącl-m oklesie tclzliczenio,uł'r,rn nie został udostępnionr,, do

odczytu wskazań podzielnikorv kosztórr, ogrzervania, do rozliczenia kosztórv ogrzewania

stosuje się § 12 ust. 2 pkt. 2 l{egulaminu rv clo§chczasorłr.m brzmieniu.
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I Zmiany rłl.nikające z Uclrw-ałv nr 60/2006 Rad1, §n,lrorczej z dnia 12.09.2006 r., Ucirwały nr 92/20C)6
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sekretarz Ptzewodniczący



ANEKS nr 5

Do Regulaminu tozliczania kosztów dostawy
dokonywania rczliczeń z użytkownikami Lokali za
wody w Konińskiei Społdzielni Mieszkaniowei.

ciepła do budynków, kosztów
centralne ogrzewanie i podgrzanie

F

§1
§7 l{egulanintę rozliczania kosztórv dostarr1, ciepła do br-rdt,nkórv, kosztórv dokonywania

tozhczeil z uzytkownikami lokalj, za centralne ogtzervarrie i podgrzarrie rvod1, v7 I{onińskiej

Społdzielni Mieszkaniorvej rvprolvadza się następujące zmiany :

1,. § 12 ust. 1 ottzymuje btzmienie :

1. W przypadku stwietdzenia niezgloszonego upfzednio uszkodzenia podzielników
kosztów ogzewania w danym lokalu otaz w przypadku niemożliwości dokonania
odczytu wskazań podzielników kosztów ogrzewania w obu ogłoszonych
tetminach odczytywania tych utządzeh zgodnie z zasad,arni okteślonymi
w § 5 Regulaminu, użytkownik lokalu zostaje obciążony kosztami ogtzeulania na
podstawie ptzepisu att.45a ust. 1la pkt 2b ustawy z dnia 10 kwietnia1997 t. Ptawo
Enetgetyczne (t. i.Dr. U. z 2012 t. poz. 1059 z późn. zm.) tj. iloczynem śtedniei
watości kosztów ogrzewania m2 powierzchni nieruchomości i powierzchni lokalu.
Za|iczl<t z tytńu centralnego ogfzewania ustala się zgodnie z § 11 ust.2.

2. §7 § 12 skteśla się ust. 2,

§2
Niniejszy Aneks stanowi zaŁączńk d" I].h-^ ły n 391Z016 Rady Nadzorczej l(onńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej z dnta 20 gudnia 2016 roku.
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