
ucHWAŁA Nr 8 /2010

Właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową,,NAD RAszYNKĄ'

PrzY ul. Godebskiego 1c w RaszYnie

W sprawie zasad rozliczeńza media w budynku'

Na podstawłe IJstawy o włqsnaści lokali z dnia 24 czerwca 1-994 (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz' 90j ze zm'),

oraz p 93. Statutu wspólnoty

Uchwala się co następuje:
Pkt. 1

1. Właściciel lokalu we własnym zakresie podpisuje umowę na dostarczanie bieżącej wody i odbiór ścieków dla

swojego lokalu, oraz rozliczasię z dostawcą wody bezpośrednio - na podstawie sumy odczytów z wodomierzy {ciepłej i

zimnej wody) zainstalowanych dla swojego lokalu'

2.ZarządWspólnoty podpisuje umowę na dostarczanie bieżącej wody i odbiór ścieków dla nieruchomościwspólnej,

oraz rozliczasię z dostawcą na podstawie róŹnicy między odczytem z wodomierza głównego (pierwszego)

zainstalowanego dla całego budynku a sumą odczytów ze wszystkich wodomierzy {ciepłej izimnejwody}

zainstalowanych dla wszystkich lokali.

Pkt. 2

1. Właściciel lokalu we własnym zakresie podpisuje umowę na dostarczanie energii elektryczne.ido swojego lokalu,

oraz rozlicza się z operatorem sieci przesyłowe.iiz dostawcą energiibezpośrednio - na podstawie odczytów z licznika

energii elektrycznej zai nstalowanego dla swojego lokalu'

2,ZarządWspólnoty podpisuje umoWę na dostarczanie energiielektrycznej do nieruchomościwspólnej, oraz rozlicza

się z operatorem sieci przesyłowej i z dostawcą energii na podstawie odczytów z licznika energii elektrycznej

zainstalowanego dla części wspólnych nieruchomości'

Pkt. 3

1. Właściciel lokalu we własnym zakresie podpisuje umowę na dostarczanie gazu dc swojego lokalu oraz rozlicza się z

do_stawcą gazu bezpośrednio - na podstawie odczytów z gazomierza zainstalowanego dla swojego lokalu'

Ż.!.ZarządWspółnoty podpisuje umoWę na dostarczanie gazu do kotła C.o. / C.W.U ., oraz rozlicza się z operatorem

sieci przesr1łowej i z dostawcą gaZu na podstawie odczytów z gazomierza zainstalowanego dla tegoż kotła'

2.2. Proporcja między ilością {kosztami}gazu zuzytego na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w budynku a ilością

{kcsztami) gazu zużytego na C.o. cbliczana jest jako 30:70

2.3. Koszty gazu zużywanego do ogrzania budynku obciążają właścicieli lokali proporcjonalnie do ilości zużytej w

danym okresie energii cieplnej przypadającej na poszczególne lakale {ustalonej na podstawie odczytów z ciepłomierzy

zainstalowanych dla każdego lokalu).

2.4. Koszty gazu zuŹywanego do ogrzania ciepłej wody użytkowej cbciązają właścicieli lokali proporcjonalnie do ilości

zużytej w danym okresie ciepłej wody w poszczególnych lokalach (ustalonej na podstawie odczytu z wodomierzy

ciepłej wody zainstalowanych dla każdego lokalu)'

Pkt.4



t|1arządpodpisuje umoWę na odbiór odpadów komunalnych z całego budynku'

Pkt. 5

1} Koszty bieżącej wody, odbioru ścieków, energii elektrycznej dla nieruchomości wspólnej oraz koszty odbioru

odpadów komunalnych dla budynku, rozliczane są proporcjonalnie do udziałów w nieruchomościwspólnej i

pokrywane zzaliczeko których mowa s 37'1' statutu wspólnoty'

2) Na pokrycie kosztów gazu do kotła C.o. l C.W.U. ZarządWspólnoty pobiera zaliczki płatne razem z zaliczkami o

których mowa 5 37.1. statutu wspólnoty - w wysokości ustalonejw rocznym planie gospodarczym'

Rozliczenie 7a gazdo kotła następuje raz do roku w terminie maj-lipiec. Zwroty kwot wynikających z rozliczenia

następują w terminie 30dni od daty dokonania rozliczenia. Niedopłatę wynikającą z rozliczenia właściciel lokalu winien

pokryć w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania w tej sprawie'

Tryb głosowania {niepotrzebne skreślic): głos ważony rvielkością udziałrr / jeden łłaściciel jeden głos

Wynik głosorł'ania:
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