TyskieTBSSp.zo.o.
REGULAMIN ROZLICZEN C.O.
Regulamin rozliczen ciepla dostarczonego na budynki administrowane przcz
Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedziba. w Tycbach
1 . RegulaminrozHczaniakoszt6w ciepla w budynku wielolokalowym opracowano w oparciu o postanowienia zawartc
w nastepujacych dokumentach:
a) Ustawa z dnia I() kwielnia !997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 153/03 po/, 1504, Nr 2()3/03 poz. 1966, Nr 29/()4
poz. 257, Nr 34/04 poz. 293, Nr 9I/04 poz. 875, Nr %/04 poz. 959, Nr 173/04 poz. 1808, Nr 62/05 poz. 552);
b) Ustawa z dnia 26 pazdziemika 1995 r. o nickt6rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U.
Nr 98flOOO poz. 1070 z poin. zmianami);
c) Rozporzadzenie Mlnistra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczeg61owych zasad ksrtaltowania
i kalkulacji taryforaz rozUczen w obrocie cieptem (D?.. U. Nr 184/04 poz. I902); .
d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. wsprawie warunk6w
technicznych uzytkowania budynk6w mieszkaInych (Dz. U. Nr 74#9 poz. 836);
e) Umowa Spolki obowiazujaca Tyskie TBS Sp. z o.o.;
O Umowa zawarta miedzy Tyskie TBS Sp. z o.o. a PEC Tychy Sp. z o.o. na dostarczanie ciepla do budynk6w
wielolokalowych Tyskiego TBS.
2. CaUcowitymi kosztami zakupu cicpta w budynku w okresie rozliczeniowym sa. koszt zakupionego ciepla od PEC Sp.z o.o.
na kt6re skladaja. si? koszty stalc wynikaja.ce z zam6wionej mocy cicplnej (suma oplat za zam6wiona. moc cicp!nq. starych
opla( przesylowych i oplat abonamentowych), koszty zmienne zwia,zane /.e zuzyciem cicp!a (suma warto&i ciepla.
zmiennych oplat przesylowych i wartosci zuzytego noSnika ciepla).
3. Oplata za cieplo dJa poszczeg61nego lokaIu sktodac sie bedzie z oplat:
- za cieplo dostarczbne wg wskazan licznika indywidualnego w mieszkaniu,
- oplaty stalej wynikaja,cej z zam6wionej mocy (moc zam6wiona. na dany tokal wylicza sie dziela,c moc zam6wiona. na
cary budynek przez powierzchnie wszystkich lokaIi i mnoza,c przez powierzchnie lokaIu),
- oplaty za ogrzewanie czesci wsp6lnej budynku, kt6ra bedzie rozdzielona proporcjonamie do powierzchni lokali
(powierzchnia lokalu pomnozona przez wsp6tczynnik W1). Wsp6lczynnik W1 bedzie wyliczanyjako ilorar oplaty za
ogrzewanie czesci wsp61nej budynku przez sum? powierzchni lokali mieszcza,cych sie w nim i bedzie wyliczany dla
dancgo okresu rozliczcniowcgo,
- oplaty cksploatacyjnej licznika

4. Oplata za ogrzewanie czeici wsp61nej bedzie wynikad z r6znicy miedzy odczytem licznika gl6wnego micizacego iloic
ciepla dla calego budynku a suma. odczyt6w licznik6w wjego poszczeg6lnych mieszkaniach.
5. Koszty zakupu ciepla b$da. refakturowane na poszczeg61ne lokale, na podstawic faktur wystawionych pr/.cz PEC Sp. /
o.o. w Tychach za dostarczone cieplo w rozbiciu na poszczeg61ne budynki.
6. Odczyty licznik6w ciepla na podstawie, kt6rych beda. wyliczane dane do ro/liczenia lokali mieszkaInych i u/ytkovvych
bedq wykonywane w czasie trwania sezonu grzewczego przez PEC Sp. z. o.o. w Tychach. Stanowu5 beda. r6wnie*
podstaw$ do obliczania naleznosci za cieplo w przypadku awarii cieplomicrza.
7. Dopuszcza si? do stosowania zamienne rozliczanie ciepla w przypadku niemozliwosci ustalenia ilosci pobraaego ciepla
lub z powodu awarii ukladu pomiarowego, odczyt ilosci dostarczonego ciepla zostanie wylic/.ony wedhig nastcpuja_cego
wzoru:
Qh = ( Q<*vOw-tb)/(twto) x hb/ho
gdzie poszczeg61ne symbolc oznaczajq:
Qb-ilo46 ciepla dostarczonego w okresie braku prawidlowego pomiaru ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w (GJ),
Qo. - ilo& ciepla dostarczonego w zaleznosci od warunk6w atmosfcrycznych na ogrzcwanic I wcntylacjc w okrcsie rcndiczeniowym
(pracd uszkodzeniem ukladu pomiarowo - rozHczeniowego (OJ)),
tw- temperatura obliczeniowa ogrzewanych obiekt6w (*C),

tb-srednia temperatura zewnetrzna w okresie braku prawidlowego pomiaru ilosci dostarczonego ciepla ^C),
to - srednia temperatura zewnetrzna w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem ukladu pomiarowo - rozliczeniowego
fC).
hb-liczba dni braku prawidlowego pomiaru ilo&i dostarczanego ciepla,
ho-liczba dni w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.
8. Za przygotowanie danych do rozliczen c.o. odpowiedzialnyjest PEC Sp. z o.o.w Tychach, kt6rypo zakonczcniu sezonu
grzcwczego dokona rozliczcnia c.o. na poszczeg61ne budynki oraz Iokale i przekazc do Tyskiego TBS Sp. z o.o.
9. Na podstawie danych do rozliczen wykonanych przez PEC Sp. z o.o. Tyskie TBS Sp. z o.o. rozliczy zaliczki pobrane na
poczet c.o. na poszczcg6Ine lokalc.
lO.Rozliczenie zaliczek c.o. pobranych od najemc6w bedzie dokonywane jcdcn raz w roku, do konca I kwaulu roku
nastepujaccgo po roku beda,cym prredmiotem rozliczenia.
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