Uchwała

".

..h.9.. ../2016

Rady Nadzorczei Konińskiei Społdzielni Mieszkaniowej w Koninie

z dnia

w sprawie

:

gtudnia 2016 roku

20

uchwalenia Aneksu nr 1 Regulaminu indl,wiclualnego rozLi,czania kosztów enetgii

cieplnej n^ poftzeby centtalnego ogfże§/ańa

budynków (nietuchomości) przy

ul.

i

ciepłej wody użytkowej dla

Bydgoslriej 12,

ul.

Bydgoskiej

14

i ul. Bydgoskrej 16.

Rada Nadzofcza fla podstawie § 58 ust. 1 pkt 17

w

zsvtązku

z§

155 Statutu I(onińskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej, uchwala co następrrje:

§1
Uchwala się Aneks nr 1 do Regulamin indy,widualnego roz7tczania kosztów energii cieplnej na

potfzeby centtalnego ogtzewan7a
ptzy

l;,I.

i

ciepłej wody użytkowej dla budynków (nierrrchomości)

Bydgoskiej 1,2, ul. Bydgoskiej 14 i ul. Bydgoskiej 16 przyjętego Uchwałą nr 31,/2015

Rady Nadzotczej l(onińskiej Spółdzielni Mieszkaniowe z dnia 29 wrześnla201,5 r.

§2
Aneks nt

1,

ma zastosowanie do rozliczeń kosztów enetgii cieplnej dokony,wanych po weiściu

w życie usta\ily

z

dnia 20 mala 2016

poz. 831) tj. po dniu 1 paździerńka 2016

a§
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tnłńthitl §półrizielrri

tJire

szkaninlr ei

w Koninig
'Wyszyrtskieqg

ul. Karłl. S.

28 a

U.

z

2016 r.,

ANEKS

nr

1

Do Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby
centfalnego ogfzewania i ciepłei wody użytkowej dla budynków (nieruchomości) ptzy
ul. Bydgoskieit2, ul. Bydgoskie| 14 i ul. Bydgoskiej1,6.

§1

W

Regulaminie rndywrdualnego tozllczanta kosztów energri cieplnej na poftżeby centralnego
ogtzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków (nieruchomości) przy ul. Bydgoskiej 12,
ul. Bydgoskie11,4 t ul. Bydgoskiej 16, wprowadza się następujące zmiany
:

rozdziale V. Zasady rozltczeń lokali nieopomiarowanych i nieodczytanych ust. 1
otrzymuie brzmienie:
1. Lokale nieopomiafo\Ąrane w zakresie c.o. obciążane są kosztami ogtze:wania na
podstawie przepisu att.45a ust. lla pkt 2b ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo
Energetyczne (t. i. Dr. U. z 201ż t. poz. 1059 z póżn. zm.) ti. iloczynem średniej
wartości kosztów ogzewania m'powierzchni nieruchomości i powierzchni lokalu.
Na tejpodstawie :vqrzrracza się także zaliczkę na następny okres rozliczeniowy.

1. W

2. W

tozdziale

V.

Zasady roziczeń lokali nieopomiarowanych

i

nieodczytanych ust. 2

otfzymuie brzmienie:

2. Lokale opomiarowane w zaktesie c.o., ale nieodczytane (bez winy
użytkownika lokalu) - obciążane są kosztami ogrzewania fua podstawie
przepisu att. 45a ust. lla pkt 2b usta§vy z dnia 10 kwietnia 1997 t. Prawo

Energetyczne (t. j. Dr.U. z 2012 t. poz. 1059 z późn. zm.) tj. iloczynem śtedniei
wartości kosztów ogrzewania m' powierzchni nieruchomości i powierzchni
lokalu.

rozdziale V. Zasady toz]lczeń lokalr nieopomiarowanych
otfzymuie brzmienie:

3. W

i

nieodczytanych ust.

3

3. Pomieszczenie, w którym nie zainstalowano podzielników kosztów
ogtzewania z winy użytkownika lub użytkownik ie ,w trakcie sezonu
zdemontował lub uszkodził otaz pomieszczenie, \ń/ którym samowolnie
zdemontowano grzejnik centralnego ogrzewania uzyskuie status
pomieszczenia nieopomiafowanego §/ zakresie c.o. §7 takim pzypadku
obciążenia kosztami ogrzewania pomieszczenia dokonuje się na podstawie
pzepisu att. 45a ust. lla pkt 2b ustav/y z dnia 10 kwietnia 1997 r. Ptawo
Enefgetyczne (t.

j.Dr.U.

z 2012 t. poż. 1059 z póżn. zm..).

4.\y rozdziale v. zasady rozhczeń lokali nieopomiarowanych i nieodczytanych

ust. 4 otrzymuje

brzmienie:

4. Dla pomieszczenia, w którym nie zainstalowano podzielnika kosztów ogtzewania

lub wystąliło i"go uszkodzenie bez winy użytkownika, obciążenia kosztami

ogtzewania pomieszczenia dokonuje się na podstawie przepisu att, 45a ust. 11a
pkt 2b ustavl/y z dnia 1,0 kwietnia 1997 r. Ptawo Energetyczne (t. i.Dr. U. z 2012 t.
poz.1059 z późn. zrn.).
§2

Niniejszy Aneks stanowi załącznlk do t].h-uły

n

\Q.lZ016 Rady Nadzorczej l(onńskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20 grudnia 201ó roku.
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