
Aneks nr 1/12

do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego
    ogrzewania i podgrzania ciepłej wody
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem

Wprowadza się zmiany w wyżej wymienionym Regulaminie

I. Rozdział III § 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

    Miesięczne przedpłaty - zaliczki na pokrycie kosztów wymienionych w pkt 1
    ustala się w oparciu o koszty zużycia energii cieplnej w poprzednim okresie
    obrachunkowym z uwzględnieniem zmiany cen za dostarczenie 
    energii cieplnej przez dostawcę w następujący sposób:

A) stawką bazową ustalenia przedpłat - zaliczek jest kwota za 1 m² powierzchni 
użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego w wysokości:

    - Os. 700-lecia bl 2,3,4                                 2,46 zł/m²
    - Aleja 3 Maja 3                                            2,46 zł/m²
    - Os. Nadwiślańskie                                      2,96 zł/m²
    - Os. Nadwiślańskie II bl 1,2,5,9,10             3,30 zł/m²
    - Os. Nadwiślańskie II bl 3,4,6                     3,26 zł/m² 

A) 1. W przypadku gdy ustalona stawka bazowa za 1m² powierzchni użytkowej 
         lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 12 miesięcy nie zabezpiecza
         pokrycia kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego 
         ogrzewania danego lokalu ustala się indywidualne zaliczki.

    2. Sposób ustalenia indywidualnej zaliczki na pokrycie kosztów zużycia   
        energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania.

    2.1. Ustala się przewidywane koszty zużycia energii cieplnej na potrzeby 
           centralnego ogrzewania na dany rok obrachunkowy przypadające 
           na dany lokal mieszkalny według kosztów poniesionych w poprzednim
           okresie rozliczeniowym zawartych w rozliczeniu kosztów za poprzedni 
           rok zwiększone o wskaźnik procentowego wzrostu cen energii cieplnej
           dostarczonej przez dostawcę energii cieplnej na dany rok.



    2.2. Ustalone według pkt 2.1 koszty zużycia energii cieplnej na potrzeby
           centralnego ogrzewania rozlicza się na koszty przypadające na 1 miesiąc 
           dzieląc sumę kosztów przez 12 miesięcy.
           Następnie otrzymany miesięczny koszt zużycia energii cieplnej ustala   
           się na 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dzieląc kwotę 
           kosztów przypadających miesięcznie przez ilość m² powierzchni 
           użytkowej danego lokalu mieszkalnego.
           Otrzymana w ten sposób kwota stanowi zaliczkę ustaloną 
           za 1 m² pow. użytkowej na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej 
           na potrzeby centralnego ogrzewania.

A)  1.  W przypadku powstania nadpłaty za poprzedni rok 
           obrachunkowy - rozliczeniowy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia
           energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania stawka bazowa nie 
           ulega zmianie.

     2.   W przypadku powstania nadpłaty za poprzedni rok
           obrachunkowy - rozliczeniowy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia
           energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla lokali 
           mieszkalnych, dla których ustalona została w poprzednim okresie
           rozliczeniowym indywidualna stawka zaliczki według pkt b, zaliczka
           na rok obrachunkowy może ulec zmniejszeniu stosując zasadę 
           wyliczenia stawki indywidualnej, a w przypadku gdy tak ustalona
           stawka jest mniejsza od obowiązującej stawki bazowej ustala się
           stawkę bazową.

II.       Niniejszy aneks został zatwierdzony przez 
           Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem
           w dniu  13.12.2012r. Uchwałą nr 19/12
           z mocą obowiązującą od 01.01.2013 r.     
         

Nowe, dnia 13.12.2012r.

……………………….                                                       ……………………….
     Sekretarz RN                                                                   Przewodniczący RN


