Tyskie TBS Sp. z o.o.

REGULAMIN ROZLICZEN CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY
Pobierania i rozliczania zaliczek w budynku mieszkalnym Tyskiego TBS Sp. z o. o. w Tychach przy
ul. Kochanowskiego 1-3
1. Regulamin rozliczania koszt6w centralnej cieptej wody oraz pobierania i rozliczania zaliczek w
budynku wielolokalowym opracowano w oparciu o:
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2012.0.1059 z p6zn. zm.),
b) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunk6w technicznych uzytkowania budynk6w mieszkalnych (Dz.U. 1999.74.836 z
p6zn. zm.),
c) Umowy zawarte pomiQdzy Tyskie TBS Sp. z o.o. a PEC Tychy Sp. z o.o. w zakresie dostawy
ciepte do budynk6w wielolokalowych,
2. Tyskie TBS Sp. z o.o. jako wynajmujqcy nie b$dqcy producentem ani dostawca. medi6w
zobowia,zuje sie, do ich rozliczania na podstawie zawartych um6w zgodnie z kosztem obciqzenia
przez dostawc6w medi6w.

1. Catkowitymi kosztami zakupu ciepta w budynku w okresie rozliczeniowym sa. koszty zakupionego
ciepta od PEC Tychy Sp. z o.o., na kt6re sktedaja. sie^ koszty state wynikajqce z zam6wionej mocy
cieplnej (suma optat za zam6wionq moc cieplna., statych optat przesytowych i optat
abonamentowych), koszty zmienne zwia_zane ze zuzyciem ciepta (suma wartosci ciepta,
zmiennych optet przesytowych i wartosci zuzytego nosnika ciepta).
2. Optata za centralnie cieptg wode dla poszczeg6lnego lokalu sktadac si^ b$dzie z optat:
a) optaty za ciepto do cel6w ogrzania wody dostarczone wedtug wskazari licznika indywidualnego
w lokalu,
b) optaty statej wynikajqcej z zam6wionej mocy (moc zam6wiong na dany lokal wylicza sie, dzielac
moc zam6wiong na caty budynek przez ilosc urz^dzeh pomiarowych w budynku),
c) optaty za zuzytq podgrzana. ciepta. wodQ,
d) optaty eksploatacyjnej licznika.
3. Odczyty licznik6w ciepta na podstawie, kt6rych b^dq wyliczane dane do rozliczenia lokali
mieszkalnych i uzytkowych bQdq wykonywane w czasie trwania sezonu grzewczego przez PEC
Sp. z. o.o. w Tychach. Stanowic bedq r6wniez podstaw$ do obliczania naleznosci za ciepto w
przypadku awarii cieptomierza.
4. Odczyt wodomierzy cieptej wody dokonywane b$dq przez Tyskie TBS Sp. z o.o. i przekazywane
do PEC Tychy Sp. z o.o. W przypadku niemozliwosci ustalenia pobranej cieptej wody z powodu
awarii uktedu pomiarowego ustali si? iloSc pobranej cieptej wody na podstawie sredniego zuzycia
tejze wody w okresie ostatnich 6 miesi$cy.
5. Za przygotowanie danych do rozliczen centralnego ogrzewania odpowiedzialnyjest PEC Tychy Sp.
z o.o., kt6ry po zakonczeniu sezonu grzewczego dokona rozliczenia centralnego ogrzewania na
poszczeg6lne budynki oraz lokale i przekaze do Tyskiego TBS Sp. z o.o.
6. Na podstawie danych do rozliczen wykonanych przez PEC Sp. z o.o. Tyskie TBS Sp. z o.o.
rozliczy zaliczki pobrane na poczet centralnej cieptej wody na poszczeg6lne lokale.
7. Rozliczenie zaliczek centralnej cieptej wody pobranych od najemc6w b^dzie dokonywane jeden raz
w roku, do konca I kwartatu roku nastepuj^cego po roku b^dqcym przedmiotem rozliczenia.
8. Regulamin wchodzi w zycle z dniem 1 stycznia 2014r.
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