R E G U L A M I N
rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody
użytkowej, kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz wód
opadowych i roztopowych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń
gospodarczych Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015 poz. 139 z dnia 2015.01.27).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012 poz. 1059 z dnia
2012.09.25)
3. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U.2015 poz. 469 z dnia 2015.04.01).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002 nr 8 poz. 70 z dnia 2002.01.31).
5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2006 nr 127 poz. 886 z
dnia 2006.07.17)
6. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016 poz. 21 z dnia
2016.01.07).
7. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r - o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2013 poz.1222
z dnia 2013.10.17).
8. Statut Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku - Białej.

Ilekroć w regulaminie mowa o:
• Spółdzielni – należy przez to rozumieć Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową.
• Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej
przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, kosztów dostawy ciepłej i zimnej
wody, odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z lokali mieszkalnych,
użytkowych i pomieszczeń gospodarczych Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku–
Białej.
• Dostawcy wody – należy przez to rozumieć firmę, która dostarcza do zasobów Spółdzielni
wodę użytkową oraz odbiera z tych zasobów ścieki.
• Dostawcy ciepła – należy przez to rozumieć firmę, która dostarcza do zasobów
Spółdzielni energię cieplną, niezbędną do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
• RN KSM – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku–Białej.
• Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bielsku–Białej.
• Odczycie wodomierzy – oznacza to odczytany stan liczników zainstalowanych w lokalach,
mieszczących się w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dokonywany dla
wodomierzy z modułem radiowym na dzień 30.06 oraz 31.12.
• Ilości z poprzedniego okresu rozliczeniowego – oznacza to ilość zużytej wody w poprzednim
okresie rozliczeniowym, rozumianym jako sześć miesięcy kalendarzowych, przyjętych w
sytuacji, w której, zgodnie z niniejszym regulaminem, użytkownik lokalu jest obciążony średnim
zużyciem wody naliczonym na podstawie jej zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.
• Odczycie kontrolnym – oznacza to odczyt wodomierzy dokonywany przez pracownika Działu
Administracyjno – Gospodarczego Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w przypadkach
przewidzianych niniejszym regulaminem.
• Korekcie dokonanego rozliczenia – oznacza to dokonanie ponownego rozliczenia z
uwzględnieniem stanu wodomierzy, ustalonego według odczytu kontrolnego.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rozliczanie kosztów energii cieplnej przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody, kosztów
dostawy wody ciepłej, zimnej i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni dotyczy :
1. rozliczania między dostawcą wody, będącym jednocześnie odbiorcą ścieków, a
Spółdzielnią, zgodnie z obowiązującą umową o dostawę wody i odprowadzanie
ścieków,
2. rozliczania między dostawcą ciepła potrzebnego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
a Spółdzielnią, zgodnie z obowiązującą umową o dostawę ciepła dla celów
przygotowania ciepłej wody,
3. rozliczania między Spółdzielnią, a użytkownikami lokali mieszkalnych, pomieszczeń
gospodarczych i najemcami lokali użytkowych zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym Regulaminie.
§2
Rozliczanie kosztów zużycia wody i ścieków pomiędzy dostawcą wody, a
Spółdzielnią odbywa się odrębnie dla poszczególnych budynków lub części budynków
- w zależności od ilości wodomierzy głównych zainstalowanych w danym budynku
oraz w oparciu o wskazania tych wodomierzy.
§3
Przez cenę wody rozumie się sumę cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
ustaloną przez dostawcę wody w obowiązującej taryfie.
§4
1. Opłaty ponoszone przez Spółdzielnię z tytułu dostawy wody i odprowadzania
ścieków, stanowią sumę opłaty abonamentowej oraz iloczyn ilości dostarczonej wody
i odprowadzanych ścieków (m3) i ich cen zgodnie z obowiązującą taryfą.
2. Opłaty, o których mowa w ust.1 podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali.
3. Dodatkowo rozliczane są pozostałe koszty, m.in. koszty rozliczenia wody przez
firmę zewnętrzną / udostępnienia platformy elektronicznej systemu odczytów
wodomierzy radiowych.
§5
1. Ilość wody zużytej w lokalu stanowi sumę ilości wody zimnej i ciepłej zużytej w
tym lokalu.
2. Ilość odprowadzanych z lokalu ścieków przyjmuje się jako równą ilości zużytej w
tym lokalu wody.
3. Ilość zużytej wody ustala się w oparciu o:
3.1wskazania wodomierzy głównych w budynkach lub częściach budynku,
3.2wskazania wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
3.3wskazania wodomierzy w lokalach użytkowych,
3.4wskazania wodomierzy w pomieszczeniach gospodarczych.
§6
1. Koszty odprowadzania ścieków w części obejmującej ścieki opadowe i roztopowe
rozlicza się odrębnie dla każdego budynku (nieruchomości), w oparciu o wielkości
wynikające z faktur wystawianych przez dostawcę wody, z uwzględnieniem powierzchni
o trwałej nawierzchni, z której odprowadzone są ścieki opadowe i roztopowe do
kanalizacji deszczowej.
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2. Koszty odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych ponoszą również
dzierżawcy terenów.
3. Zaliczki na pokrycie w/w kosztów dla osób korzystających z lokali oraz osób
dzierżawiących tereny od Spółdzielni ustala się wg stawek skalkulowanych na m2
powierzchni użytkowej lokalu lub m2 powierzchni dzierżawionego terenu. Rozliczenie
kosztów odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych za dany rok następuje w
terminie do 31 marca roku następnego.
§7
Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach za ciepło dostarczone na
przygotowanie ciepłej wody użytkowej, prowadzi się w systemie opomiarowanym odrębnie dla
każdego budynku (nieruchomości) poprzez:
1. liczniki pomiaru ciepła zainstalowane w węzłach cieplnych budynków, umożliwiające
określenie ilości ciepła zużytego do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
2. uwzględnienie powierzchni użytkowej lokali w danym budynku lub liczbę osób ujętych w
ewidencji mieszkańców w poszczególnych lokalach danego budynku, prowadzonej
przez Spółdzielnię,
3. uwzględnienie sumy wskazań wodomierzy c.w.u. zamontowanych w lokalach w danym
budynku,
4. uwzględnienie kosztów cyrkulacji ciepłej wody na poziomie 10 % kosztów zmiennych
ciepła dostarczonego do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
5. Użytkownicy lokali uiszczają comiesięcznie zaliczki na koszty energii cieplnej
przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Część I – Rozliczanie kosztów zużycia wody z wykorzystaniem
wodomierzy z modułem radiowym
I.

Rozliczanie kosztów zużycia wody.
§8

Lokalem opomiarowanym jest lokal:
1. mieszkalny,
2. użytkowy,
3. pomieszczenie gospodarcze,
w którym na wszystkich doprowadzeniach wody zainstalowano wodomierze z modułem
radiowym, których typ i parametry określa Spółdzielnia.
§9
Dla potrzeb rozliczenia zużycia zimnej wody użytkowej przyjmuje się sumę
dostarczonej do danego lokalu wody zimnej i wody dla potrzeb przygotowania ciepłej
wody użytkowej.
§ 10
1. Rozliczanie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierzy z modułem radiowym
zainstalowanych w lokalu, rozpoczyna się od pierwszego dnia, w którym
zainstalowano i odebrano wodomierze,
2. Okres rozliczeń zużytej wody ustala się na dwa razy w roku na dzień 30 czerwca
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i 31 grudnia,
3. W przypadku zmiany ceny w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenie wody
następuje proporcjonalnie do okresu, w którym obowiązywały różne ceny,
4. Wysokość zaliczek ustala Spółdzielnia, wynikają one z poprzedniego okresu
rozliczeniowego. Wysokość zaliczek na ciepłą i zimną wodę użytkową może zostać
ustalona na innym poziomie niż wynika to z rozliczenia półrocznego, tylko na pisemny
wniosek użytkownika lokalu i w uzasadnionych przypadkach, takich jak:
4.1 Przejęcie lokalu przez nowego użytkownika,
4.2 Wystąpienie awarii znacznie zwiększającej przeciętne zużycie wody,
Łączna wysokość zmienianych zaliczek na ciepłą i zimną wodę użytkową nie może być
niższa niż koszt 2m³/miesiąc/lokal,
5. W przypadku, gdy w lokalu wyposażonym w wodomierze z modułem radiowym nie
można dokonać odczytów za półrocze rozliczeniowe, o którym mowa w ust.2, dla
potrzeb rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków przyjmuje się
tymczasowo wartości średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, z
zastrzeżeniem rozliczenia w przyszłym okresie rozliczeniowym w oparciu o następny
odczyt,
6. W sytuacji, gdy firma dokonująca odczytu stwierdzi ingerencję w systemie
pomiarowym, wtedy dla potrzeb rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków
firma rozliczająca przyjmuje dla okresu rozliczeniowego ilości oparte o zryczałtowaną
normę zużycia:
6.1 wody zimnej w wysokości 5,4 m3 na osobę miesięcznie,
6.2 wody zimnej do potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w wysokości
5,4 m3 na osobę miesięcznie,
7. Rozliczenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 6, odnosi się do wszystkich wodomierzy w
tym lokalu i nie podlega korekcie wstecz,
8. W przypadku dokonania sprzedaży, zamiany lub darowizny lokalu sprzedający jak i
kupujący składają w siedzibie Spółdzielni oświadczenia z wyszczególnionymi stanami
wodomierzy na dzień przeniesienia własności lokalu oraz wyborem sposobu rozliczenia w/w
lokalu według następujących wariantów:
8.1 Koszty zużycia wody, w bieżącym okresie rozliczeniowym, ponosi nabywca,
8.2 Koszty zużycia wody zostaną rozliczone proporcjonalnie do okresu, od którego
naliczone są koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz części
wspólnych nieruchomości przypadające na nabywcę i zbywcę,
8.3 Koszty zużycia wody zostaną rozliczone wg odczytu pośredniego z dnia złożenia
oświadczenia.
Oświadczenie powinno zostać złożone najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zawarcia aktu
notarialnego potwierdzającego dokonanie czynności cywilno-prawnych. Informacje w
oświadczeniu nie mogą zawierać danych wcześniejszych niż z dniem złożenia oświadczenia.
Oświadczenia złożone do 25 dnia każdego miesiąca, zostaną uwzględnione w systemie
księgowym począwszy od kolejnego miesiąca sprawozdawczego.
§ 11
1. Użytkownik lokalu mieszkalnego wnosi opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków
w formie miesięcznych zaliczek, w wysokości ustalonej na podstawie poprzedniego
średniego miesięcznego zużycia.
2. Użytkownik lokalu użytkowego reguluje opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków na podstawie faktur wystawianych przez Spółdzielnię, w oparciu o odczyty
wodomierzy.
3. Użytkownik lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego oprócz opłaty z tytułu zużytej
wody jest zobowiązany do uiszczania comiesięcznej opłaty abonenckiej dotyczącej
wodomierza głównego, określonej w fakturze dostawcy wody.
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§ 12
1. Różnicę występującą pomiędzy ilością zużytej wody - ustaloną według wskazań
wodomierzy głównych w danym budynku lub części budynku - a ilością zużytej wody
wynikającą z sumy odczytów wodomierzy indywidualnych, rozlicza się proporcjonalnie
do zużycia wody w poszczególnych lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach
gospodarczych w danym budynku lub części budynku.
2. Powyższe różnice regulowane będą następująco:
2.1 niedopłatę użytkownik lokalu wnosi w sześciu równych ratach płatnych miesięcznie
począwszy od miesiąca, w którym dokonano rozliczenia różnicy,
2.2 nadpłata przechodzi na następny okres rozliczeniowy.
§ 13
Stosowany przez dostawcę wody rabat w wysokości 3%, a określony w porozumieniu
z dnia 21 marca 2005r., zawartym pomiędzy Spółdzielnią, a dostawcą wody
uwzględniony jest w cenie wody, rozliczonej z użytkownikami lokali mieszkalnych, o ile
porozumienie to nie ulegnie zmianie.
II.

Zakres obowiązków stron

§ 14
Obowiązki użytkownika lokalu mieszkalnego, użytkowego i pomieszczenia
gospodarczego oraz Spółdzielni w zakresie eksploatacji wodomierzy z modułem
radiowym:
1. Obowiązki Spółdzielni wobec użytkowników lokali :
1.1 okresowe (półroczne), zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu rozliczanie
kosztów za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
Dla potrzeb rozliczenia kosztów, okresowego odczytu systemem radiowym wskazań
wodomierzy, zgodnego z postanowieniami niniejszego regulaminu, dokonuje się
zgodnie z zawartą umową. Odpowiednie zużycia wody mierzone przez liczniki z
modułem radiowym, są w sposób automatyczny na koniec każdego miesiąca
zapisywane w module każdego licznika. Odczytów tych zapisów dokonuje się w
lokalach mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeniach gospodarczych dwa razy w roku
tj. po dniu 30 czerwca ( za I-sze półrocze) i po dniu 31 grudnia (za II-gie półrocze).
Koszty półrocznego rozliczenia pokrywają użytkownicy lokali w 6-ciu równych ratach,
uwzględnionych w naliczanych comiesięcznych opłatach, na pokrycie wydatków
związanych z użytkowaniem lokalu,
1.2 okresowa, zgodna z Polską Normą, legalizacja lub wymiana wodomierzy. Koszty w/w
czynności ponosi użytkownik lokalu mieszkalnego, użytkowego i pomieszczenia
gospodarczego w comiesięcznych ratach na pokrycie wydatków związanych z
użytkowaniem lokalu,
Okres legalizacji wynosi:
1.2.1
5-lat - dla wodomierzy do wody zimnej i ciepłej o nominalnym strumieniu
objętości mniejszym lub równym 10 m3/h,
Cechy legalizacyjne wodomierza tracą ważność przed upływem okresu, o którym
mowa wyżej w przypadku:
1.2.1.1 uszkodzenia wodomierza,
1.2.1.2
uszkodzenia cechy legalizacyjnej lub którejkolwiek z cech urzędu
(zabezpieczających),
1.3 udział osoby upoważnionej przez Spółdzielnię przy odczytach wodomierzy głównych
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dokonywanych przez dostawcę wody,
1.3.1 odbiór i plombowanie nowo zainstalowanych wodomierzy,
1.3.2 Spółdzielnia może dokonać, celem sprawdzenia wskazań wodomierzy
indywidualnych, kontroli prawidłowości działania wodomierzy, ich legalizacji i
oplombowania, odczytów kontrolnych dokonywanych przez pracowników
spółdzielni i potwierdzonych podpisem użytkownika, co stanowi podstawę do
weryfikacji prawidłowości funkcjonowania licznika i modułu radiowego.
2 Obowiązki użytkownika lokalu mieszkalnego, użytkowego i
p o m ie s zc ze n ia
go s p o d a rc ze go :
2.1 użytkowanie wodomierza zgodnie z jego przeznaczeniem,
2.2 udostępnienie mieszkania lub lokalu użytkowego w celu dokonania, sprawdzenia lub wymiany
wodomierzy na każde wezwanie Spółdzielni,
2.3 natychmiastowe zgłaszanie stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności wodomierza,
2.4 nienaruszanie, niezrywanie plomb na wodomierzu,
2.5 niedokonywanie samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej, demontażu wodomierza
oraz ingerowania w system pomiarowy co uniemożliwiałoby stwierdzenie faktycznego
zużycia wody,
2.6 ujawnianie nielegalnego poboru wody.
§ 15
1. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza (np. lI półrocze rozliczeniowe)
zużycie wody w lokalu ustalone zostaje na podstawie średniego zużycia wody w tym
lokalu w okresie rozliczeniowym poprzedzającym niesprawność wodomierza (I półrocze
rozliczeniowe),
2. W przypadku:
2.1 niezgłoszenia uszkodzenia wodomierza,
2.2 naruszenia lub zerwania plomby na wodomierzu wykazane w trakcie odczytów
kontrolnych,
2.3 dokonania samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej lub demontażu
wodomierza, co uniemożliwia stwierdzenie faktycznego zużycia wody,
2.4 ujawnienia nielegalnego poboru wody,
2.5 uniemożliwienia wymiany wodomierzy w ramach legalizacji,
2.6 nieudostępnienia mieszkania w celu dokonania kontroli sprawności działania
wodomierzy,
zużycie wody w lokalu w okresie rozliczeniowym ustalone zostaje w wysokościach
ryczałtowych, tj. zgodnie z § 21.ust.6., Ponowne rozliczanie lokalu wg wskazań wodomierzy
rozpocznie się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym usunięto
nieprawidłowość i dokonano nowych kontrolnych odczytów wodomierzy.
§ 16
Reklamacje dotyczące rozliczenia wody winny być wnoszone do Spółdzielni w terminie 30
dni od otrzymania rozliczenia.
§ 17
1. W przypadku lokalu mieszkalnego lub użytkowego pozostającego do dyspozycji
Spółdzielni, rozliczenie następuje w oparciu o faktyczne wskazania wodomierzy,
odczytane przez pracownika Administracji oraz odnotowane w protokole zdawczoodbiorczym,
2. W przypadku zbycia lub zamiany lokalu mieszkalnego rozliczenie następuje w oparciu
o faktyczne wskazania wodomierzy, wg spisanego w Spółdzielni oświadczenia.
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§ 18
Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy KSM, a firmami wykonującymi usługi, rozliczenie
wody z w/w zleceniobiorcami następuje na koniec każdego półrocza rozliczeniowego,
według dokonanych odczytów liczników na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

Część II - Rozliczenie kosztów energii cieplnej przeznaczonej do
przygotowania ciepłej wody użytkowej
§ 19
Koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej składa się z:
1. kosztów stałych, na które składają się: opłata za moc zamówioną, opłata stała za
przesył i dystrybucję wg aktualnie obowiązującej taryfy dostawcy ciepła,
2. kosztów zmiennych - wynikających ze wskazań urządzeń pomiarowych w węzłach
cieplnych, opłata zmienna za przesył i dystrybucję wg aktualnie obowiązującej taryfy
dostawcy ciepła,
3. kosztów cyrkulacji ciepłej wody wyodrębnionych z kosztów zmiennych, stanowiących 10
% tych kosztów. Koszty cyrkulacji przeznaczone są na pokrycie strat ciepła wynikające
ze stałego obiegu ciepłej wody w instalacji c.w.u., a będącej w przygotowaniu na bieżące
potrzeby mieszkańców.
§ 20
1. Koszt zakupu ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) składa się:
1.1 kosztów stałych w danym budynku wynikających z sumy faktur dostawcy ciepła w
okresie rozliczeniowym,
1.2 kosztów zmiennych (za ciepło zużyte do podgrzania wody) w danym budynku
wynikających z sumy faktur dostawcy ciepła w okresie rozliczeniowym.
2. Ustalony w sposób opisany w pkt 1.1 koszt stały w danym budynku dzieli się przez
sumę powierzchni użytkowych wszystkich lokali w danym budynku, otrzymując w ten
sposób koszt stały przypadający na 1m² powierzchni użytkowej lokalu,
3. Koszt stały zakupu ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
w danym lokalu otrzymuje się; mnożąc ustalony w ust.2 koszt stały przez
powierzchnię użytkową danego lokalu (wyrażoną w m²) w okresie rozliczeniowym,
4. Ustalony w sposób opisany w ust. 1 pkt 1.2 koszt zmienny zakupu ciepła dzieli się:
4.1. 90 % tych kosztów przez zużycie c.w.u. (wyrażone w m3) w danym budynku w
okresie rozliczeniowym, ustalone w oparciu o sumę wskazań wodomierzy c.w.u.
zamontowanych w lokalach w danym budynku - otrzymując w ten sposób koszt
zmienny przypadający na 1m³ zużytej wody,
4.2. 10 % tych kosztów (jako koszty cyrkulacji) przez sumę powierzchni użytkowych
wszystkich lokali w danym budynku, otrzymując w ten sposób koszt stały
przypadający na 1m² powierzchni użytkowej lokalu, a następnie mnożąc przez
powierzchnię użytkową danego lokalu (wyrażoną w m2) w okresie
rozliczeniowym,
5. Koszt zmienny zakupu ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w
lokalu, w którym rozliczenie zużycia następuje w oparciu o odczyt wskazań
wodomierza ciepłej wody, otrzymuje się mnożąc ustalony w sposób określony w ust.
4.1. koszt zmienny zakupu ciepła do przygotowania 1m3 c.w.u., przez zużycie c.w.u.
(wyrażone w m3) w danym lokalu w okresie rozliczeniowym,
6. Koszt zmienny zakupu ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w lokalu, w
którym rozliczenie zużycia następuje ryczałtowo, otrzymuje się mnożąc ustalony w sposób
określony w ust. 4.1. koszt zmienny zakupu ciepła do przygotowania 1 m3 c.w.u. przez
zużycie c.w.u. (wyrażone w m3) w danym lokalu w okresie rozliczeniowym - ustalone zgodnie
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z §10 ust.6.
7. Wysokość zaliczek na poczet opłat z tytułu kosztów zakupu ciepła do przygotowania
ciepłej wody użytkowej ustala Spółdzielnia, na podstawie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.
§ 21
Regulamin zostaje podany do wiadomości użytkowników lokali w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia go do stosowania.
Traci moc:
„Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody
użytkowej, kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz wód
opadowych i roztopowych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń gospodarczych
Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej” – zatwierdzony uchwałą nr 7/2013 RN KSM z dnia
25.02.2013r.
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