REGULAMF4 ROZUCZ$tf CENTRALNEGO OGRZEWAMA
ICENTRALNEJCffiPLEJWODY

;

pobkmniairozlic2aniaza]iczck,wbudynkumics2kaInymTyskicgoTBSSp.zo.o. ' '
w Tychach przy uI. Hicrowskicgo 2-6.
l.ReguUmin rozUcztrua koszt6w centndnego ogrzewania i centnUnej cieptej wody oraz pobierania i

nnUravtt^zdbMkwbadynknwiek>lokaknvymopracowanowoparc
aHlMnra s dnfe 10 kwietaU 1997 r. - Prawo Eaety*yczae 05z,U. Nr l53f03 poz.lS04, Nr 2Q3AO potl966, Nr
29Wpoz257,Nr34AMpor293,Nr91AMpoz.875,Nr96^4poz.959,Nrl73/04poz,]808,Nr62A)5poz.552)
b)Roqpon%dMfe Ministoa Spraw Wewnctrznych
i Administnuyi z dnia 16 skrpnia 1999r. w sprawie
wanmk6w
f
m
*
tectaicznycb u2ytkowania budynk6w mieszkataych Dz,U. 99.74.836
a

*

fdzy TTBS Sp. z o.o. a PEC Sp. z o. o. Tychy, dostaw cfopte do budynk6w wietolokalowych
^skiegoTBSSp.zo.o.w^chach.
2.Tydde TBS Sp. z o o. w tychach jako wynajmujacy nie b^dacy producentem ani dostawc^ raedi6w
zobowfa(uje si? do ich rozHczania na podstawle zawartych um6w zgodnle z kosztem obcv0enia przez
dostewc6wfflodJ6w.
gl
1 . Caflcowitymi kosztami zakupu cwphi w budynku w okrosie rozliczeniowyra s% koszt zakupion*go ciopb od
PEC Sp. z o.o. na kt6re sktadaja. s^ koszty state wynikajace z zam6wionej mocy cieptoej (suou.ophl za
iophtfabonamentowych), koszty zmieonezwupaneze
zu4ycicmcicpta(sunuiwBrtoteiciepta, zmiennychoptetprzesytowychi wartoici zu4ytegonoSnikaciepfa).
" Optaazacicplo i centratoie cicp^wcxI^dlaposzczegdtaego Iokalu skteda6 si? b^dzie z optet:
- - za cicpk> oraz c5epk> do cel6w ogrzania wody dostarczonc wg wskazan iicznika indywidualnego w
-ophrtystrfejwynikajacej z zam6wiooej mocy ( moc zam6wiona_na dany lokal wyIicza si? dzieIac moc
zanwiwion*nacatybudynek przez ilo56 urzadzeA pcmiiarowych w budynku),
-ophtydoptoatacyjnej licznika
3. Przyjmujc si? wsp6tesynnik wyr6wnawczy w wys. 1 Qeden) dla cozliczeA zuzycia ciepte na ograewanie w
catymoWekdc.

S2
l.Wywkoi6 zalkaki na rok bie4acy ustala s^ na podstawle koszt6w zam6wionej mocy ciepbwj orez
przmvk^rmychkoct6wzu4ycia.
2.wysdco56 zaUcdd na kolejne Iata ustabua be^zie na podstawie koszt6w poniesionych roku ubieglego z
3.WysokoM zalic2Bk b^dzie podawana do wiadomosci najemo5w indywidualnic popran: pisonnc
ZBwiadonucoienajcmc6w.
4JBweotnaba r6inica zuzycia ciepJa oraz wody pomi$dzy licznlkiem gJ6wnym a sum% ura^dzcrt
pomiarowychnMdkaanab^enaaasadzicudziahiprocentowcg^
5.W prrypadku BtanozUwos*oi ustaksnia iIofci pobranego oieph praez dany loka! z powodu nwarii ukhdu

^nuarowego i ntemozIiwo5ci uson^cia tej awarii w trakcie sezonu grzewczego, co pozwolitoby na
voliczenie iWci zuiytego ciepb, ustak si? koszt
' iredniaUo^zuzytejwodywokresieostatalch6^uraiesi^ywprzypadkuc.c.w.
- iratoianx^Uod6zuiytejwodywodniwieniudolm*powieracimibud
.- zttwari9ukbAipomWwegoprzyjmttjemysytuacj^gdyodcz^
wynoel ^0" hdi mniej nii 0,1 kW/m' miesiecznle, lub brak odczytu licznika z danego lokalu w
jedno8tccceotratoej.
S3.

l^jdJcddb^rozUczaocrazwroku,nadzie631 grudni^jednakicniewczeiniejniipootrzymajiiufnkturz
PECiRPWK^chywdanyokre*2.Rozliczeni0 zaliczckJ ponicsionych koszt6w wydatkowanych na zakup ciepta oraz wody i odprowadzenia
icick6wzDstanfepraekazancpiscmnio najcracom w I kwartato roku nastQpoego po okresie rozUczeruowym
(rwdptete do odUczenia hd> niedoptata do zaptaty)JteUamacje dotyczajcc otrzymancgo rozbozeofai bed%
rozpatrywane w tcnninic 7 dni od daty dor^czehia rozliczcnia. Po upfywie tego termutu rozliczehte zaliczek
za c.o. i c.c.w. zostarue uznane za prawidtowe.
Regularain whodzl wzycte z dnlem 1 wrzesnm 2009 r.
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