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RADY NADZORCZEJ sM,,ODRA,, W PoLIcAcH
Z DNIA 29.12.2014r.

DziŃając na podstawie § 57 pkt 13 Statufu SM ,,ODRA" w Policach Rada Nadzorcza
Spółdzielni wprowadza następujące zmiany w,,Regulaminie roz|iczania kosźów dostawy
ciepła dla c.o. z uzytkownikami lokali w zasobach SM ,,ODRA" w Policach" :

w paragrafie l ust. l dotychczasowy zapis otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

,, Kosztem dostawy ciepła są wydatki ponoszone przez Spółdzielnię za ciepło dostarczone
do budynkłw Spółdzielni przez zewnętrznego dostawcę ciepła. Nie mogq być do tych
kosztów ząliczane wydatki na utrzymanie u)ewnętrznych instalacji centralnego
ogrzewania w budynkach, które sq zalicząne do kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomoścp'

2) w paragrafie 2 ust. 1 dotychczasowy zapis otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

,, Koszt ciepła zużytego na potrzeby centralnego ogrzewania przez budynek lub grupę
budynkow zasilanych z jednego węzła, ustala się na podstawie fahur dostawcy ciepła
oraz wskazań ciepłomierzy zamontowanych na instalacji centralnego ogrzewania w
węźle ciepłownicąm. "

3) w paragrafie 2 ust. 2 zdanie pierwsze onzymuje nowe. następujące bźmienie:

,,Koszty ciepła na połzeby centralnego ogrzewania rozlicza się na budynki lub zespoły
budynków, posiadajqce wydzielony pomiar zuicia ciepła (podlicznik). "

4) w paragrafie 2 ust 3 pkt. b) doĘchczasowy zapis otrzymuje nowe, następujące
brzmieńe:

,,dlą lokali nieopomiarowanych, z wyłqczeniem przypadku opisanego w pkl d oraz w
przypadkach olłeślonych w § 5 ust.2, 3 i 4 - według powierzchni uzytkowej lokalu; w
tym przypadku opłata za ogtzewanie lokalu wyliczana jest przez pomnożenie powierzchni
uĘtkowej lokalu przez stawĘ opłaty ryczałtowej, ustalonej w sposób olcreślony w ust. 1
i \przez liczbę miesięcy jej stosowąnia, "

5) w paragrafie 2 ust. 4 dotychczasowy zapis otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

,,Stawka opłaty ryczałtowej ustalana jest przez Zarzqd Spółdzielni odrębnie dla kaZdego
węzła. Miesięczna.stawka opłaĘ ryczałtowej na nowy olłes rozliczeniowy ustalana jest w
przeliczeniu na m'p.u., w następujqcy sposób:
a) w pierwszym etapie ustala się stawkę ryczałtowq na podstawie najwyższych
jednostkowych kosztów ogrzewąnią z trzech lokali mieszkalnych opomiarowanych w
danym węźle, w ostatnim, zakończonym okresie rozliczeniowym,
b) w drugim etąpie, po ustąleniu kosztów centralnego ogrzewania za bieżqcy olves
rozliczeniowy, wyliczona w I etapie stawka ryczałtowa jest korygowana o wskaźnik

faldycznego wzrostu lub obniżki w/w kosztów w danym węźle w wydzielonym punkcie
pomiaru zużycia ciepła (podlicznika), w stosunku do olłłesu rozliczeniowego
poprzedniego,
Opłata ryczahowa pomniejsza koszty centralnego ogrzewania lokali rozliczanych wg
wskazań podzielników w obowiqzujqcym olłesie rozliczeniowym w danym węźle. "



6) w paragrafie ó dodaje się ust. 4 o następujqcym brzmieniu:

,,Końcowa, roczna opłata z Ętułu indywidualnego rozliczenią kosztów dostaw ciepłą
w poszczególnych lokalach, ustalana jest w oparciu o niniejszy Regulamin i jest
zafu)ierdzana przez zarzqd spółdzielni. "

7) w paragrafie 7 ust. 1 dotychczasowy zapis ohzymuje nowe, następujące brzmienie:

,,Bieżqce opłaĘ na poczet dostawy ciepła do lokali, ustaląne w formie miesięcznych
zaliczeh sq wnoszone przez użykownikow lokąli w caĘm olłesie rozliczeniowym.
Wysokość zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania ustala Zarzqd Spółdzielni
w oparciu o koszty z poprzednich olłresów rozliczeniowch w przeliczeniu na lm2
powierzchni uzytknwej, z uwzględnieniem prognozy nłyżki cen energii cieplnej oraz
zapewnienia ciqgłości finansowania zakupu ciepła do budynWw Spółdzielni. "

8) w paragrafie 7 ust.2 zdnie drugie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

,, Decyzję w tym zalvesie podejmuje Zarząd, "

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem lchwały głosowało
Przeciw uchwale głosowało
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