
UCHWAŁA Nr 3 12011

Właścicieli loka li tworzących Wsp l notę Mieszka niową,,NAD RAszYN KĄ'
przy ul. Godebskiego 1c w Raszynie

W sprawie zasad rozliczen za media w budynku.

Na podstawie Ustowy o włosności lokoli z dnio 24 czerwca 1994 (tekst jednolity: Dz. U' z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.),

ordz 5 93. Stotutu wsp lnoty

Uchwala się co następuje:
Pkt. 1

1. Właściciel lokalu we własnym zakresie podpisuje umoWę na dostarczanie bieżącej wody i odbi r ściek w dla

swojego lokalu, oraz rozlicza się z dostawcą wody bezpośrednio - na podstawie sumy odczyt w z wodomierzy (ciepłej i

zimnej wody) zainstalowanych dla swojego lokalu.

2. Zarząd Wsp lnoty podpisuje umowę na dostarczanie bieżącej wody i odbi r ściek w dla nieruchomości wsp lnej,

oraz rozlicza się z dostawcą na podstawie r żnicy między odczytem z wodomierza gł wnego (pierwszego)

zainstalowanego dla całego budynku a sumą odczyt w ze wszystkich wodomierzy (ciepĘ i zimnej wody)
zainstalowanych dla wszystkich lokali.

Pkt.2

1. Właściciel lokaIu we własnym zakresie podpisuje umoWę na dostarczanie energii elektrycznej do swojego lokalu,

oraz rozlicza się z operatorem sieci przesyłowej iz dostawcą energii bezpośrednio - na podstawie odczyt w z licznika

energii elektrycznej zainstalowanego dla swojego lokalu.

2. Zarząd Wsp lnoty podpisuje umoWę na dostarczanie energii elektrycznej do nieruchomości wsp lnej, oraz rozlicza

się z operatorem sieci przesyłowej iz dostawcą energii na podstawie odczyt w z licznika energii elektrycznej
zainstalowanego dla części wsp lnych nieruchomości.

Pkt. 3

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

dostawcą gazu bezpośrednio _ na podstawie odczyt w z gazomierza zainstalowanego dla swojego lokalu.

2.1. Zarząd Wsp lnoty podpisuje umowę na dostarczanie gazu do kotła c.o. / c.W.U., oraz rozlicza się z operatorem

sieci przesyłowej i z dostawcą gazu na podstawie odczyt w z gazomierza zainstalowanego dla tegoź kotła.

2.2. Koszty stałe ujęte na fakturach za gaz do kotła c'o. / c.W.U. obciążają właścicieli lokali proporcjonalnie do

udział w w nieruchomości wsp lnej.

2.3. Koszty gazu (niebędące kosztami stałymi) zużywanego do ogrzania ciepłej wody użytkowej obciążają właścicieli
lokali proporcjonalnie do ilości zużytej w danym okresie ciepłej Wody w poszczeg lnych lokalach (ustalonej na
podstawie odczytu z wodomierzy ciepłej wody zainstalowanych dla każdego lokalu}.

2.4. Koszty gazu (niebędące kosztami staĘmi) zużywanego do ogrzania budynku obciążają właścicieli lokaIi

proporcjonalnie do ilości zużytej W danym okresie energii cieplnej przypadającej na poszczeg lne lokale (ustalonej na

podstawie odczyt w z ciepłomierzy zainstalowanych dla każdego lokalu)



2.5.'-W ,,sezonie grzewczym" Proporcja między ilością (kosztami)gazu zuźytego na podgrzanie ciepłej wody użytkowej

w budynku a ilością (kosztami) gazu zużytego na c.o. obliczana jest w następujący sposób:

a) Jako comiesięczną ilość (koszty) gazu zużytego na podgrzanie ciepłej wody użytkowej przyjmuje się:

średniomiesięczną ilość (koszty) gazu zużytego na podgrzanie ciepłej wody we wszystkich miesiącach od zakończenia
poprzedniego ,,sezonu grzewczego" do rozpoczęcia bieżącego ,,sezonu grzewczego".

b) Z uwzględnieniem pkt 2.2 Pozostałą ilość (koszty) gazu zużywanego comiesięcznie w ,,sezonie grzewczym" uznaje się

za zużytą na c.o.

Pkt.4

L|Łarząd podpisuje umowę na odbior odpadow komunalnych z całego budynku.

lkL s

1) Koszty bieżącej wody, odbioru ściek w, energii elektrycznej dla nieruchomości wsp lnej oraz koszty odbioru
odpad w komunalnych dla budynku, rozliczane są proporcjonalnie do udział w w nieruchomości Wsp lnej i

pokrywane z zaliczek o kt rych mowa ś 37.1. statutu \ll/sp lnoty-

2) Na pokrycie koszt w gaŻu do kotła c.o. / c.W.U. Zaząd Wsp lnoty pobiera zaliczki płatne razem z zaliczkami o
kt rych mowa $ 37.1. statutu Wsp lnoty - w wysokości ustalonej w rocznym planie gospodarczym.

Rozliczenie za gaz do kotła następuje raz do roku w po sezonie grzewczym. Zwroty kwot wynikających z rozliczenia
następują W terminie 30 dni od daty dokonania rozliczenia. Niedopłatę wynikającą z rozliczenia właściciel lokalu winien
pokryć w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego Wezwania w tej sprawie.

Pkt. 6

1. Uchwała Zastępuje uchwałę nr 8/2010

2. Uchwała wchodzi w zycie w dniu jej podjęcia.
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