
ZARZĄDZENIE NR 70/2017
WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rozliczeń Ciepła

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, 
poz. 1875) oraz art. 45a ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2017r. poz.220, 
791, 1089, 1387, 1566) i art. 9 ust.2  ustawy  z dnia 21 czerwca 2001r.  o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2016r. poz. 1610; z 2017r. poz. 1442, 
1529) Wójt Gminy Przerośl zarządza, co następuje:

§ 1. Regulamin  Rozliczeń Ciepła stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia zostaje wprowadzony do 
stosowania w rozliczeniach  za centralne ogrzewanie  dostarczone do mieszkań i lokali użytkowych położonych 
w budynku przy ul. Suwalskiej    2 A w Przerośli.

§ 2. Prognozowana stawkę opłat za centralne ogrzewanie 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 
i lokali użytkowych ustala się w wysokości     3,10  zł brutto.

§ 3. Regulamin podaje się do wiadomości najemcom lokali budynku określonego w § 1. w terminie 14 dni od 
dni podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 1 stycznia 2018r.

 

Wójt Gminy

Sławomir Renkiewicz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2017

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Regulamin Rozliczeń Ciepła w budynku przy ul.  Suwalskiej 2A w Przerośli

Rozdział I 

I Podstawa Prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.220 z późn. zm),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017.  Poz. 1332 z późn.zm.).

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U z 2016r.  poz. 1610 z późn. zm.)

Rozdział II 

II Zasady rozliczania kosztów ogrzewania lokali

§ 1. Okresem rozliczeniowym w rozliczeniach kosztów c.o. jest 1 rok.

§ 2. 1. Opłaty za c.o. naliczane są comiesięcznie  z dołu ( lokale mieszkalne)  oraz miesięcznie (lokale 
użytkowe) w ciągu całego roku na podstawie prognozowanej stawki zatwierdzanej przez Wójta Gminy Przerośl, 
która zostaje pomnożona przez powierzchnię ogrzewania mieszkania lub lokalu użytkowego.

2. Rozliczenie opłat za c.o. następować będzie w miesiącu wrześniu za okres 12 miesięcy od 1 września do 
31 sierpnia roku następnego.

3. Kosztem rozliczenia będzie koszt zakupionego węgla, koszt palacza i innych opłat związanych 
z utrzymaniem sprawności systemu grzewczego z uwzględnieniem powierzchni ogrzewanej wszystkich lokali 
położonych w budynku.

III Zasady eksploatacji instalacji grzewczych

§ 3. 1. Lokator / najemca nie może samodzielnie dokonywać przeróbek instalacji c.o.

2. Lokator / najemca nie może odłączyć się od ogólnej instalacji grzewczej budynku.

IV Postanowienia końcowe

§ 4. 1. W przypadku, gdy faktyczne koszty ogrzewania przekroczą sumę przedpłat wniesionych w okresie 
rozliczeniowym, lokator/ najemca zobowiązany jest do uzupełnienia niedopłaty w terminie do końca września , tj. 
w miesięcznym okresie od dostarczenia rozliczenia na piśmie przez Urząd Gminy w Przerośli.

2. Nadpłaty powstałe w wyniku  rozliczenia zostaną zaliczone na poczet przyszłych opłat.

3. W przypadku , gdy w trakcie okresu rozliczeniowego następuje zmiana lokatora , rozliczenie dokonywane 
jest z lokatorem, który użytkuje lokal na dzień 31 sierpnia , w stosunku proporcjonalnym do kresu zajmowanego 
lokalu.

§ 5. Niniejszy regulamin ma zastosowanie od 1 stycznia 2018r.
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