
UCHWAŁA  NR 20 / 2021

RADY NADZORCZEJ WŁASNOŚCIOWEJ SPÓLDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ „JASIEŃ ” W  GDAŃSKU

z dnia 22.11.2021 ROKU

w sprawie: zmian do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania
                      Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku 

§ 1

Działając  na  podstawie  §  39  ust  1  pkt  16  Statutu  Własnościowej  Spółdzielni

Mieszkaniowej  „Jasień”  w  Gdańsku  Rada  Nadzorcza  postanawia  dokonać

następujące  zmiany  w  Regulaminie  rozliczania  kosztów  centralnego  ogrzewania

W.S.M. „Jasień” w Gdańsku: 

 w podstawie prawnej, przyjmuje nowe brzmienie:

1. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.  (Dz.  U.  nr  75

z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z późn.zm.) w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

2. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia

16.08.1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  użytkowania  budynków

mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn.zm.),

3. Statut Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku, 

4. Regulamin  Rozliczania  kosztów  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi

i  ustalania  opłat  za  używanie  lokali  we  Własnościowej  Spółdzielni

Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku,

5. Ustawa  z  10  kwietnia  1997  r.  –  Prawo energetyczne  (tekst  jednolity  z

2021r.  poz.  716  wraz  z  późn.zm.)  wraz  z  rozporządzeniami

wykonawczymi,

6. Rozporządzenie  Ministra  Klimatu  w  sprawie  szczegółowych  zasad

kształtowania i kalkulacji  taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn.zm.) ustaw z dnia

20 maja 2020r. 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz.

831 z późn.zm.), 

7. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021

poz. 648 z późn.zm.),



8. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U.

z 2021 poz. 1208 z późn.zm.)

9. Ustawa  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  ochronie  praw  lokatorów,  w

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001

nr 71 poz. 733 z późn.zm.), 

10.PN – EN 12831 – norma, instalacje grzewcze w budynkach,

 w § 3 ust 3 skreśla się dotychczasową treść i otrzymuje brzmienie: 

Całkowity koszt ogrzewania lokali mieszkalnych w danym okresie rozliczeniowym

rozdziela się na dwie niezależne części:

I. Część  stałą  określającą  koszty  wspólne  dla  wszystkich  właściciel  lokali

mieszkalnych, na które składają się nakłady na:

  ogrzewanie części wspólnych,

 straty ciepła w rurociągach doprowadzających ciepło,

 ogrzewanie pomieszczeń, w których nie zainstalowano podzielników kosztów 

tj. w łazience, w.c. i przedpokojach, 

 przepływ ciepła pomiędzy lokalami,

 stałe opłaty za przesył gazu i energii elektrycznej,

Ta  część  jest  określana,  jako  50%  całkowitego  kosztu  ogrzewania  i  będzie

rozdzielona  na  poszczególnych  właścicieli  lokali  mieszkalnych  z  wyłączeniem

powierzchni  użytkowej  lokalu  mieszkalnego  oraz  powierzchni  pomieszczeń

adoptowanych nieposiadających instalacji c.o.

II. Część zmienną określającą koszt ogrzewania lokali mieszkalnych 

Ta  część  jest  określona  jako  50%  całkowitego  kosztu  ogrzewania  i  będzie

podzielona  na  poszczególnych  właścicieli  lokali  mieszkalnych  w  oparciu  

o wskazania zainstalowanych w lokalach mieszkalnych, sprawnych podzielników.

 

§ 2

Uchwała  ma  moc  obowiązującą  z  dniem  podjęcia  i  wchodzi  w  życie  z  dniem

01.01.2022r. 

Obecnych                       –   3  
Za przyjęciem uchwały   –   3
Przeciw                           –   0
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