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Regulamin 

zasad naliczania, wnoszenia i rozliczania op at za centralne ogrzewanie w budynkach 

wielorodzinnych zarz dzanych przez Spó dzielni  Mieszkaniow  „PROJEKTANT” w 

Rzeszowie. 

 

I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki u ytkowników lokali wyposa onych w 

instalacj  CO 

§1 

1. Podstaw  prawn  opracowania regulaminu stanowi : 

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.  z 2017r. , poz.220 z 

pó n. zm.) i wydane na jej podstawie rozporz dzenia wykonawcze, 

b) Umowy o dostarczanie energii cieplnej zawarte pomi dzy Spó dzielni  Mieszkaniow  

„PROJEKTANT” a MPEC w Rzeszowie, 

c) Statut Spó dzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT w Rzeszowie, 

d) Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spó dzielcze (t.j. Dz.U z  2017 poz. 1560),  

e) Ustawa  z dnia 15.12.2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2013 Nr 

1222), 

f) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o w asno ci lokali. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z 

pó n. zm.).  

g) Ustawa z dnia 11 maja 2001  roku Prawo o miarach ( tj. Dz.U z 2016r, poz. 884 ze zm). 

 

§2 

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do lokali mieszkalnych i u ytkowych w budynkach 

wyposa onych w instalacj  centralnego ogrzewania zasilan  z MPEC-u, stanowi cych 

asno  lub wspó asno  SM „PROJEKTANT”, jak te  zarz dzanych przez ni . 

2. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza si  nast puj ce poj cia: 

a) CO – centralne ogrzewanie, 

b) ytkownik lokalu – cz onek Spó dzielni, w ciciel lokalu nieb cy cz onkiem 

Spó dzielni, osoba lub podmiot korzystaj ce z lokalu na podstawie umowy, osoba 

korzystaj ca z lokalu bez tytu u prawnego, 
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c) Lokale opomiarowane– lokale, w których instalacja CO wyposa ona jest w 

indywidualne urz dzenia pomiarowe, 

d) Lokale nieopomiarowane – lokale, które nie posiadaj  indywidualnych urz dze  

pomiarowych, 

e) Lokale od czone od instalacji CO - lokale, których u ytkownicy uzyskali zgod  

Spó dzielni na od czenie od wspólnej instalacji CO, 

f) Okres rozliczeniowy – przedzia  czasu przyj ty do rozliczenia energii cieplnej który 

obejmuje okres 365 dni liczonych od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku 

kalendarzowego, 

g) Zg oszenie – przekazanie informacji w przypadkach o których mowa w niniejszym 

Regulaminie do w ciwego Biura Obs ugi Zespo u GZM Spó dzielni Mieszkaniowej 

PROJEKTANT w Rzeszowie, które mo e zosta  dokonane osobi cie, listownie listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru(ZPO), telefonicznie b  w formie 

listu email na w ciw  skrzynk  pocztow .  

h) Urz dzenia pomiarowe – ciep omierze  

i) Wspó czynniki wyrównawcze zu ycia ciep a – wspó czynniki wynikaj ce z po enia 

lokali mieszkalnych w bryle budynku, ustalane na podstawie w ciwego audytu, 

sporz dzonego przez uprawnionego audytora, odr bnie dla ka dego lokalu w danym 

budynku. Wykaz wspó czynników stanowi za cznik do niniejszego regulaminu. Dla 

lokali u ytkowych wspó czynnik wynosi 1 - zgodnie z za cznikiem nr 1 stanowi cym 

integralna cz  regulaminu. 

j) MPEC – Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki  Cieplnej– Rzeszów   

 

§3 

1. Obowi zkiem u ytkowników lokali wyposa onych w instalacj  CO jest: 

a) udost pnienie lokalu, zgodnie z art. 45a ust. 11 ustawy – Prawo energetyczne, m.in. w 

celu: 

 dokonania odczytu lub kontroli urz dzenia pomiarowego w trakcie okresu 

rozliczeniowego. 

 zamontowania lub wymiany urz dzenia pomiarowego, 

 naprawy, legalizacji urz dzenia pomiarowego,  

b) kontroli stanu technicznego urz dzenia w okresie grzewczym nie rzadziej ni  raz w 

miesi cu. 

c) ochrona urz dze  pomiarowych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  
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d) niezw ocznego poinformowania Spó dzielni w razie stwierdzenia: 

 uszkodzenia urz dzenia pomiarowego, 

 stwierdzenia niew ciwego dzia ania urz dzenia pomiarowego, 

 naruszenia plomb,  

 innych okoliczno ci mog cych mie  wp yw na prawid owo  pomiaru ciep a w  lokalu.  

2.  W przypadku gdy w ciciel lokalu: 

a) uniemo liwia zainstalowanie w ciwych urz dze   pomiarowych lub ich napraw ,  

b) zniszczy lub uszkodzi urz dzenie pomiarowe, 

c) zniszczy lub uszkodzi plomb , 

d) uniemo liwi legalizacj  urz dzenia pomiarowego, 

e) uniemo liwi wymian  baterii,  

f) dokona  ingerencji w urz dzenie pomiarowe w celu zafa szowania jego pomiarów  

g) uniemo liwi dokonanie odczytu zu ycia ciep a w ustalonym terminie i nie zg osi 

telefonicznie stanu urz dzenia pomiarowego  

zostanie obci ony kosztami ogrzewania w wysoko ci jak dla lokali nieopomiarowanych 

albo zarz dca dochodzi  b dzie stosownego odszkodowania. U ytkownik lokalu ponosi 

koszty naprawy uszkodzonych urz dze .   

 

§4 

1. Koszty legalizacji urz dze , wymiana baterii, wymiana urz dze  pomiarowych lub ich 

naprawa obci aj  w cicieli lokali.  

2. Koszty o których mowa w pkt 1 b   finansowane z funduszu remontowego danego 

budynku. W przypadku braku rodków na funduszu remontowym w ciciele lokali mog  

podj  uchwa  o ustaleniu zwi kszonej stawki na fundusz remontowy.  

W przypadku nie podj cia w/w uchwa y koszty legalizacji , wymiany urz dze  i baterii  

i naprawa v ponosi indywidualnie ka dy z u ytkowników.  

3. Do podj cia uchwa y stosuje si  odpowiednio przepisy ustaw o których mowa w § 1 lit. e  

lub § 1 lit.  f niniejszego regulaminu.   

 

§5 

1. W celu w ciwej eksploatacji cieplnej budynku i utrzymania odpowiedniego komfortu 

cieplnego w poszczególnych lokalach, u ytkownicy lokali zobowi zani s  do utrzymania 

temperatury w zajmowanych lokalach na poziomie nie ni szym ni  +16° C. 
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2. W przypadku powzi cia informacji o niedogrzewaniu lokalu w okresie grzewczym 

powo ana Komisja w sk adzie: przedstawiciel Biura Obs ugi oraz Zespo u Gospodarki 

Zasobami Mieszkaniowymi w obecno ci u ytkownika lokalu dokonuj  indywidualnego 

pomiaru temperatury w lokalu. Pomiaru dokonuje si  we wszystkich pomieszczeniach 

lokalu mierz c temperatur  elektronicznym termometrem na rodku zamkni tego 

pomieszczenia ustawiaj c termometr z aktualn  legalizacj  na wysoko ci 1 m od pod ogi. 

Na okoliczno  dokonania pomiarów sporz dza si  protokó .  

3. Niedogrzewanie lokalu przez jego u ytkownika  stwierdzone przez Komisj , o której mowa 

w pkt 2 stanowi ra ce naruszenie niniejszego Regulaminu oraz Statutu Spó dzielni.  

 

II.  Zasady ustalania kosztów centralnego ogrzewania. 

 

§ 6. 

1. Energia  cieplna  dostarczana  jest  do  lokali  Spó dzielni  w  oparciu  o  zawarte  umowy  z  

dostawc  ciep a – MPEC Rzeszów. 

2. Koszty zakupu dostarczonego ciep a w oparciu o faktury wystawiane  przez dostawc  

ewidencjonowane s  w cenach brutto na poszczególne nieruchomo ci z wyodr bnieniem 

podzia u na koszty sta e i koszty zmienne.  

3. Rzeczywiste koszty centralnego ogrzewania ustalane s  dla okresu rozliczeniowego 

okre lonego w §2 pkt 2 lit. f.  

4. Rozliczeniu podlegaj  koszty wynikaj ce z faktur MPEC za dany okres rozliczeniowy.  

 

§ 7 

1. Koszty centralnego ogrzewania zgodnie z Decyzj  Prezesa Urz du Regulacji Energetyki w 

sprawie zatwierdzenia taryfy ciep a dla MPEC- Rzeszów Sp. z o.o. z siedzib  w Rzeszowie 

sk adaj  si  z:  

a) kosztów sta ych, 

b) kosztów zmiennych 

2. Koszty sta e obejmuj : 

a) op at  za zamówion  moc ciepln  dla danej nieruchomo ci stanowi  iloczyn mocy 

zamówionej w MW i ceny za moc zamówion  wyra onej w z /MW/m-c, wg taryfy, 

b) op at  sta  za us ugi przesy owe stanowi  iloczyn mocy zamówionej  

w MW i stawki op aty za us ugi przesy owe wyra one w z /MW/m-c wg taryfy. 
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3. Koszty zmienne obejmuj : 

a) op at  za zu ycie energii cieplnej wg wskaza  urz dzenia pomiarowego ciep a 

znajduj cego si  na w le cieplnym stanowi  iloczyn ilo ci pobranej energii cieplnej 

w GJ i ceny za dostarczone ciep o wyra onej w z /GJ wg taryfy 

b) miesi czn  op at  przesy ow  zmienn  za us ugi przesy owe stanowi  iloczyn 

pobranej energii cieplnej w GJ i stawki zmiennej op aty przesy owej wyra onej w z  

/GJ wg taryfy 

c) op at  za no nik ciep a wg taryfy. 

 

III Zasady ustalania i wnoszenia zaliczek przez u ytkowników lokali.  

 

§8 

1. ytkownicy lokali mieszkalnych uiszczaj  zaliczki na poczet op at za centralne 

ogrzewanie wraz z miesi cznymi op atami eksploatacyjnymi w terminie do 15 dnia danego 

miesi ca  przez okres 12 miesi cy w roku, w podziale na: 

 zaliczka na pokrycie op aty sta ej,  

 zaliczka na pokrycie op aty zmiennej, 

 zaliczka na pokrycie kosztów zwi zanych z odczytem urz dze  pomiarowych. 

2. Wysoko  zaliczki na pokrycie op aty sta ej dla lokali mieszkalnych opomiarowanych i 

nieopomiarowanych z wy czeniem lokali mieszkalnych od czonych od instalacji CO 

skalkulowana jest na podstawie op aty sta ej w poprzednim okresie rozliczeniowym z 

uwzgl dnieniem przewidywanych zmian cen dostawcy ciep a proporcjonalnie do m2 p.u. 

lokalu mieszkalnego.  

3. Wysoko  zaliczki na pokrycie op aty zmiennej dla lokali mieszkalnych opomiarowanych 

ustala si  na podstawie redniego zu ycia ciep a w danym lokalu mieszkalnym w 

poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzgl dnieniem cennika dostawcy ciep a i 

przewidywanych zamian cen. Na pisemny wniosek w ciciela lokalu zaliczka mo e by  

zmieniona. 

4. Wysoko  zaliczki na pokrycie op aty zmiennej dla lokali mieszkalnych 

nieopomiarowanych, ustala si  na postawie op aty zmiennej za poprzedni okres 

rozliczeniowy wyliczony zgodnie z § 11 pkt b.  

5. Wysoko  zaliczki b dzie przeliczana w oparciu o otrzymane w ci gu roku cenniki od 

dostawcy ciep a – MPEC. 
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§9 

1. ytkownicy lokali u ytkowych w asno ciowych opomiarowanych uiszczaj  zaliczki na 

pokrycie centralnego  ogrzewania przez okres 12 miesi cy w roku wraz z miesi cznymi 

op atami eksploatacyjnymi, w podziale na: 

 zaliczka na pokrycie op aty sta ej, wyliczona zgodnie z § 8 pkt 2 Regulaminu +  VAT 

 zaliczka na pokrycie op aty zmiennej wg comiesi cznego odczytu urz dzenia 

pomiarowego w okresie grzewczym. W przypadku braku odczytu wysoko  zaliczki 

zostanie ustalona na podstawie zu ycia wg ostatniego odczytu + VAT. 

    P atno  zaliczki dokonywana jest wraz z op atami eksploatacyjnymi za dany lokal na 

podstawie faktury.  

2. Wysoko  zaliczki na pokrycie op aty sta ej dla lokalu u ytkowego w asno ciowego 

nieopomiarowanego skalkulowana jest jak w § 8 pkt 2 regulaminu + VAT. 

3. Wysoko ci zaliczki na pokrycie op aty zmiennej za zu ycie ciep a dla lokali u ytkowych 

nieopomiarowanych ustala si  na podstawie op aty zmiennej za poprzedni okres 

rozliczeniowy wyliczony zgodnie z § 8 pkt 4 regulaminu + VAT. 

4. Lokale u ytkowe w asno ciowe od czone od instalacji CO nie wnosz  zaliczek na 

pokrycie op aty sta ej i zmiennej. 

5. Lokale u ytkowe b ce przedmiotem najmu wnosz  zaliczki na podstawie zawartej 

umowy najmu.  

6. Suma wszystkich wp at u ytkowników lokali po rozliczeniu musi by  równa fakturom 

wystawionym przez MPEC. 

7. W przypadku opó nie  we wnoszeniu op at na poczet zaliczek, b  zap acie ró nicy 

wynikaj cej z rozliczenia lokalu z tytu u op at za ciep o, naliczane b  odsetki ustawowe 

za opó nienie.  

8. Na pisemn  pro  u ytkownika lokalu Zarz d mo e wyrazi  zgod  na roz enie kwoty 

niedop aty na raty jednak nie d ej ni  do ko ca roku, w którym dokonano rozliczenia. 

9. Koszty odczytu i rozliczenia ponosi u ytkownik lokalu.  

 

IV Zasady rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie . 

 

§ 10 

1. Rozliczenia kosztów za centralne ogrzewanie ciep o dla lokali mieszkalnych i u ytkowych 

dokonuje si  nast puj co: 
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a) koszty sta e dla danego budynku okre lone w §7 pkt 2 regulaminu dzielone s  przez 

sum  powierzchni lokali mieszkalnych i u ytkowych pomniejszon  o powierzchni  

lokali od czonych od instalacji C.O. Uzyskany koszt op aty sta ej  przypadaj cy na 1 

m2 ogrzewanych lokali mno ony jest przez powierzchni  poszczególnych lokali  i 

stanowi op at  sta  dla tych  lokali.  

b) koszty zmienne dla danego budynku okre lone § 7 pkt 3 regulaminu ustala si  w 

oparciu o wskazania urz dze  pomiarowych poszczególnych lokali, z zastrze eniem, e 

zu ycie wynikaj ce ze wskaza  urz dze  pomiarowych korygowane jest o 

wspó czynnik, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. i niniejszego regulaminu.  

c) ró nica powsta a pomi dzy sum  zu ycia wynikaj  ze wskaza  urz dze  

pomiarowych i redniego zu ycia wyliczonego dla lokali nieopomiarowanych a sum  

zu ycia skorygowan  o wspó czynniki wyrównawcze zu ycia ciep a, o którym mowa w 

§ 2 pkt 2 lit. i regulaminu, rozliczana jest w proporcji do powierzchni wszystkich lokali 

w danym budynku, z wy czeniem lokali od czonych od instalacji CO.  

2. Ró nica pomi dzy zu yciem ustalonym w oparciu o odczyt g ównego urz dzenia 

pomiarowego dla budynku  a sum  zu  obliczonych na podstawie wskaza  

indywidualnych urz dze  pomiarowych i redniego zu ycia wyliczonego dla lokali 

nieopomiarowanych, zgodnie z § 11 pkt b stanowi zu ycie na potrzeby ogrzewania cz ci 

wspólnych i strat na przesyle.  

Koszt b cy iloczynem zu ycia i ceny za GJ  rozliczany jest w proporcji do powierzchni 

wszystkich lokali w danym budynku, w tym od czonych od instalacji C.O.  

3. Koszty dla lokali u ytkowych ustalone  zgodnie z  niniejszym paragrafem powi ksza si  o 

VAT.  

 

§ 11 

Rozliczenie kosztów za zu yte ciep o dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych i 

ytkowych dokonuje si  nast puj co: 

a) koszty sta e ustala si   wg zasad okre lonych w § 10 pkt  1 lit. a 

b)  koszty zmienne dla budynku ustala wg faktur dostawcy ciep a dzielone przez powierzchni  

wszystkich lokali w tym budynku, z wy czeniem lokali od czonych  i mno one przez  

powierzchni  lokalu.  

c) zu ycie  dla lokalu ustala si  w nast puj cy sposób: koszty zmienne dla budynku wg faktur 

dostawcy ciep a dzielone przez powierzchni  wszystkich lokali w tym budynku, z 
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wy czeniem lokali od czonych, mno one przez  powierzchni  lokalu, a nast pnie 

dzielone przez cen  za GJ.  

d) Koszty dla lokali u ytkowych ustalone  zgodnie z  niniejszym paragrafem powi ksza si  o 

VAT.  

 

§12 

1. Dla lokali, w których w trakcie okresu rozliczeniowego stwierdzono uszkodzenie 

urz dzenia, pomiarowego, zu ycie ciep a ustala si  zgodnie z § 11 pkt c niniejszego 

regulaminu, nast pnie dzieli przez 365 dni  i mno y przez  czas uszkodzenia liczony w 

dniach. 

2. Za pozosta e dni okresu rozliczeniowego koszty zmienne rozlicza si  wg. wskaza  

urz dzenia pomiarowego. 

3. Koszty dla lokali u ytkowych ustalone  zgodnie z  niniejszym paragrafem powi ksza si  o 

VAT.  

4. Spó dzielnia sporz dza rozliczenie na dzie  31 grudnia i skutki rozliczenia ponosi 

ytkownik posiadaj cy tytu  prawny do lokalu na dzie  rozliczenia.   

5. Dzia  Ksi gowo ci Ogólnej rozlicza koszty C.O na poszczególne budynki w terminie 

wynikaj cym ze sporz dzenia rocznego sprawozdania finansowego.  

 

§13 

1. O dokonanym rozliczeniu C.O. danego budynku zawiadamia si  poszczególnych 

ytkowników lokali na pi mie w terminie 30 dni od dokonania rozliczenia.  

2. ytkownikowi przys uguje pisemne prawo reklamacji do biura obs ugi w terminie 14 dni 

od daty otrzymania rozliczenia rocznego. 

3. enie reklamacji nie zwalnia u ytkownika lokalu z obowi zku zap aty nale no ci 

wynikaj cej z rozliczenia w  podanym terminie. 

4. Nadp at  wynikaj ca z rozliczenia zalicza si  na poczet op at eksploatacyjnych danego 

lokalu.  

5. Niedop aty z tytu u rozliczenia nale y ui ci  w terminie 14 dni od daty otrzymania 

rozliczenia.  

6. W przypadku uznania reklamacji, powsta a ró nica zostanie uwzgl dniona w nast pnym 

okresie rozliczeniowym.  
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V Zasady odczytywania urz dzenia pomiarowego 
 

§14 

1. Odczytywanie urz dzenia pomiarowego ciep a dla ustalenia faktycznego zu ycia ciep a 

dokonywane jest przez pracowników Biura Obs ugi Zespo u Gospodarki Zasobami 

Mieszkaniowymi po wcze niejszym powiadomieniu mieszka ców w formie og oszenia w 

budynku lub na drzwiach wej ciowych do budynku.  

2. Odczyty dokonywane s  : 

 na koniec okresu rozliczeniowego – w terminie do 15 stycznia, 

 kontrolnie w ci gu miesi ca po rozpocz ciu sezonu grzewczego, na dzie  30 pa dziernika, 

 kontrolnie w ci gu miesi ca przed zako czeniem sezonu grzewczego na dzie  30 kwietnia 

3. Odczyty wpisywane s  do kartoteki prowadzonej przez odczytuj cego a u ytkownik 

danego lokalu winien z  podpis na kartotece potwierdzaj cy ten odczyt. 

4. Obowi zkiem u ytkownika lokalu jest udost pni  urz dzenie pomiarowe w czasie 

dokonywania odczytów osobie upowa nionej. W przypadku niemo liwo ci udost pnienia 

urz dzenia pomiarowego do odczytu u ytkownik zobowi zany jest poda  stan wskaza  

urz dzenia pomiarowego do Zespo u Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi lub Biur 

Obs ugi w dniu nast pnym do godz.14.00. 

5. ytkownik lokalu b  osoba przez niego upowa niona mo e samodzielnie zg asza  stan 

urz dzenia pomiarowego nie cz ciej ni  raz na miesi c i przechowywa  udokumentowane 

stany wskaza  urz dzenia pomiarowego  z zastrze eniem, e odczyty o których mowa w 

pkt 2,7 i 8 niniejszego paragrafu musz  by  dokonane przez pracownika ZGZM. 

W przypadku, gdy jest to niemo liwe u ytkownik lokalu winien o tym powiadomi  

Zarz dc  i ustali  z nim najbli szy termin dokonania odczytu urz dzenia pomiarowego, nie 

pó niej jak do 14 dni, a przy rozliczeniu rocznym nie pó niej ni  do 15 stycznia.  

6. W razie nie udost pnienia urz dzenia pomiarowego do odczytu zgodnie z zapisami ust pu 

2 i 4 niniejszego paragrafu op aty zostan  naliczone jak dla lokali nieopomiarowanych  

zgodnie z § 11. 

7. Zespó  Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi mo e ustali  w ka dym czasie kontrolne 

odczyty urz dzenia pomiarowego w celu sprawdzenia prawid owo ci dokonanych 

odczytów.  
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§ 15 

Ocena uszkodze  oraz nieprawid owo ci pracy urz dze  pomiarowych, których wskazania 

stanowi  podstaw  rozlicze , zg aszanych przez u ytkowników lub stwierdzonych podczas 

dokonywania odczytów, przeprowadzana jest komisyjnie z udzia em U ytkownika lokalu, 

przedstawiciela Biura Obs ugi i Zespo u Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Komisja 

sporz dza na t  okoliczno  protokó  okre laj cy przyczyn  nieprawid owo ci, zalecenia 

dotycz ce naprawy i ustala sposób rozliczania op aty za ciep o za okres uszkodzenia, który 

winien by  zatwierdzony przez Kierownika Zespo u Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 

za  kopia tego protoko u przekazana do Dzia u Ksi gowo ci Ogólnej (KO) 

 

VI Postanowienia ko cowe 

§16 

1. Cz ci wspólne budynku , w tym klatki schodowe i suszarnie s  ogrzewane przez  ca y 

okres sezonu grzewczego. Wy czenie grzejników na klatkach schodowych lub w 

suszarniach mo e nast pi  wy cznie na podstawie uchwa y w cicieli lokali.  Do podj cia 

uchwa y stosuje si  odpowiednio przepisy ustaw o których mowa w § 1 lit. e i f niniejszego 

regulaminu.   

2. Koszty ogrzewania klatek i suszarni rozliczane s  na poszczególnych u ytkowników lokali 

w budynku . 

§ 17 

1. Instalacja centralnego ogrzewania jest cz ci  wspóln  nieruchomo ci budynkowej. 

2. ytkownik nie mo e od czy  si  od instalacji grzewczej w budynku bez pisemnej zgody 

Zarz dcy. Po uzyskaniu stosownych pozwole  (pozwolenie na roboty budowlane). 

Wszelkie zmiany w instalacji grzewczej mog  by  wykonywane za zgod  Zarz dcy i w 

zakresie, który nie spowoduje wadliwego funkcjonowania instalacji. 

3. W przypadku stwierdzenia samowolnych zmian w instalacji centralnego ogrzewania lub 

demonta u grzejnika przez poszczególnych u ytkowników lokali Zarz dca ma prawo 

da  przywrócenia do stanu pierwotnego a w przypadku odmowy, wykona  te prace na 

koszt u ytkownika lokalu. W ciciel lokalu ponosi tak e koszty zwi zane z ponownym 

uruchomieniem instalacji (np. koszty nape nienia instalacji c.o. no nikiem ciep a) . 
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§18 

1. Regulamin wchodzi w ycie z dniem 01.01.2018 r. 

2. Z chwil  wej cia w ycie niniejszego regulaminu trac  moc postanowienia Regulaminu 

zasad naliczania i rozliczania op at za centralne ogrzewanie w budynkach zarz dzanych 

przez Spó dzielni  Mieszkaniow  „PROJEKTANT” w Rzeszowie przyj tego  Uchwa  

Rady Nadzorczej nr 25/2014 z dnia 16.12.2014 r.  

3. Wszelkie spory mog  by  rozstrzygane na drodze s dowej, a do sprawy nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem stosuje si  przepisy kodeksu cywilnego.   

 

 

Rzeszów, dnia 2017-10- 25 




