
Zarzqdzenie 
Prezesa Zarz^du 

Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w J6zefowie Sp. z o.o. 
z dnia 30 grudnia 2016 r. 

w sprawie; Re|gulaminu rozliczania medidw i opIat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w budynkach stanowiqcych zas6b Towarzystwa Budownictwa 
Spo)ecznego w Jozefowie Sp. z o.o. 

W celu ustalenia zasad rozliczania medibw oraz opIat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w |)udynkach stanowiqcych zas6b Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w 
Jozefowie Sp, z p.o., zarz^dzam, co nast̂ puje: 

§ 1 
Wprowadza si?' Regulamin rozliczania medidw i optat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w budynkach stanowî cych zasob Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w 
Jozefowie Sp. z o.o.. stanowiqcy Za^cznik Nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia. 

i 
I 

i § 2 
1. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do rozliczenia 

mediow od 1| kwietnia 2016 r. oraz do naliczania optat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymiiod dnia 1 kwietnia 2017 r. 

2. Z dniem wejicia w zycie niniejszego Zarz^dzenia traci moc Zarzqdzenio Prezesa 
Zarzqdu Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w Jbzefowie Sp. z o.o. z dnia 12 
wrzesnia 201;6 r. w sprawie rozliczania medi6w w budynkach stanowigcych zas6b 
Towarzystwa. 

/iL 
Marok Boroud 



Zatqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Prezesa Zarzqdu z dnia 30 
grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu rozliczania medidw i 
odbioru odpadow komunalnych w budynkach stanowiqcych 
zasob Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w Jdzefowie 
Sp. z 0.0. 

R E G U L A M I N ROZLICZANIA MEDl6w I O D B I O R U 0 D P A D 6 W K O M U N A L N Y C H 

w budynkach stanowiqcych zasob Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w J6zefowie sp. z o.o. 

§ 1 
Postanowienia wstqpne 

Regulamin ma zastosowanie do rozliczania medidw i odbioru odpadow komunalnych w budynkach, stanowiqcych zasob 
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w Jozefowie sp, z o.o., zwanego dalej takze TBS lub Towarzystwem. 

§ 2 
Postanowienia ogdine 

1. Ilekroc w regulaminie jest mowa bez blizszego okreslenia o: 
1 ) „lokalu opomiarowanym" - rozumie si^ przez to lokal wyposazony w urzqdzenia stuzqce do rozliczenia kosztdw 

ogrzewania, podgrzania wody oraz dostawy wody i odprowadzania sciekow bytowych w roku rozliczeniowym, 
2) „okresie rozliczeniowym" - rozumie SIQ przez to okres 1 2 miesi^cy liczony od 1 kwietnia do 31 marca nastqpnego 

roku, 
3) „lokalu" - rozumie si? przez to lokal mieszkalny, uzytkowy lub stanowiqcy pozytek z cz^sci wspolnej budynku, 
4) „uzytkowniku" - rozumie si^ przez to osob^ fizycznq posiadajqcq tytut prawny do lokalu lub zajmujqcq 

bezumownie lokal i korzystajqcq z mediow dostarczanych do lokalu, 
5) „wodomierzu gtownym" - rozumie sl^ przez to przyrzqd pomiarowy mierzqcy ilosc pobranej wody, znajdujqcy SIQ 

na kazdym przytqczu wodociqgowym, 
6) „wodomierzu" - rozumie si^ przez to przyrzqd pomiarowy zainstalowany przez dostawcQ wody umozlwiajqcy 

pomiar dostarczonej wody do lokalu i obciqzenie kosztami uzytkownika przez dostawc^ wody, 
7) „podwodomierzu" - rozumie si^ przez to wodomierz zainstalowany w lokalu lub poza lokalem przez TBS nie 

b^dqcy wodomierzem gtownym, 
8) „urzqdzeniach pomiarowych" - rozumie si^ przez to: wodomierz, podwodomierz, cieptomierz 1 podzielnik 

kosztow, zainstalowany w lokalu, posiadajqcy wazne cechy legalizacyjne, 
9 ) „urzqdzeniach regulacyjnych" - rozumie SIQ przez to zawor i gtowic^ termostatycznq, 
10) „kosztach centralnego ogrzewania i podgrzania wody" - rozumie SIQ przez to koszty zakupu gazu, 
1 1 ) "kosztach gazu" - rozumie si^ przez to wartosc brutto faktur otrzymanych od dostawcy gazu, 
12) "kosztach dostawy wody i odbioru sciekow" - rozumie si^ przez to wartosc faktur otrzymanych od dostawcy wody 

i odbiorcy sciekow bytowych, 
13) „sciekach bytowych" - rozumie si? przez to scieki z budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedii 

mieszkaniowych i terenow ustugowych, powstajqce w szczegdlnosci, w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz 
funkcjonowania gospodarstw domowych, 

14) „powierzchni grzewczej" - rozumie si? przez to powierzchni? uzytkowq lokalu, w ktdrym znajdujq si? grzejniki lub 
elementy grzejne oraz pomieszczeh wchodzqcych w sktad lokalu, (np.: przedpokdj, tazienka, ubikacja, schowki itp.) 
nawet, jezeli w pomieszczeniach tych nie ma grzejnikow, 

15) „optatach za gospodarowanie odpadami" - rozumie si? przez to optaty w wysokosci okreslonej stosownymi 
uchwatami Rady Miasta. 

2. Wysokosc kosztow ogrzewania i podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzania kiekdw bytowych z budynku, 
okresia si? na podstawie faktur VAT brutto zaptaconych przez TBS dostawcom medidw. 

3. Koszty ogrzewania i podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzania sciekow bytowych z budynku pokrywane sq 
przez indywidualnych odbiorcow w lokalach znajdujqcych si? w danym budynku. 

4. Towarzystwo ustala wysokosc optat zaiiczkowych za ogrzewanie, podgrzanie wody, dostaw? wody i odprowadzanie 
sciekow bytowych na podstawie kosztow z poprzednich okresdw rozliczeniowych, o ktorych mowa w ust?pie 2. 

5. Optaty zaiiczkowe pobierane sq przez 1 2 miesi?cy trwania okresu rozliczeniowego. 
6. Rozliczenie swiadczeri za poprzedni okres rozliczeniowy dIa uzytkownikow zasobu nalezy rozestac do dnia 1 0 czerwca 

kazdego roku. 
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§ 3 
Postanowienia szczegotowe 

1. Uzytl<ownil< lol<alu obowiqzany jest do oclirony urzqdzeh pomiarowycli, podzielnil<6w l<oszt6w oraz gtowic 
termostatycznycii przed icli zniszczeniem. W razie stwierdzenia uszl<odzenia lub nieprawidfowego wsl<azania, jest on 
obowiqzany do niezwJocznego zgtoszenia powyzszycii faktow TBS. W przypadku uszkodzenia przez uzytkownika 
urzqdzen regulacyjnych lub pomiarowych, wszelkie koszty zwiqzane z ich usuni?ciem ponosi uzytkownik. 

2. Urzqdzenia pomiarowe zamontowane w indywidualnych lokalach oraz w czqid wspolnej nieruchomosci podlegajq 
legalizacji zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami w sprawie okreslenia przyrzqdow pomiarowych 
podlegajqcych legalizacji, warunkdw 1 trybu zgtaszania tych przyrzqddw do legalizacji oraz okreslenia wzorow cech 
legalizacyjnych. 

3. Legalizacji lub wymiany urzqdzenia pomiarowego dokonuje TBS przed uptywem daty waznosci legalizacji.. 
4. Ustala si? wspolny termin odczytow wskazan urzqdzen pomiarowych. 0 pierwszym terminie odczytow uzytkownicy 

b?dq powiadamiani z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogtoszen w klatkach 
schodowych. 0 drugim terminie odczytow, uzytkownicy bQdq powiadamiani indywidualnymi informacjami wtozonymi 
do skrzynek pocztowych. W przypadku nieobecnosci uzytkownika w wyznaczonym drugim terminie, o trzecim 
ostatecznym terminie uzytkownik zostanie powiadomiony indywidualnie. 

5. Osoba dokonujqca odczytow oraz czynnosci serwisowych i kontrolnych powinna wylegitymowac si? dokumentem 
upowazniajqcym do prowadzenia ww. czynnosci, wydanym przez TBS. 

§ 4 
Zasady rozliczeh kosztdw centralnego ogrzewania I podgrzania zimnej wody; 

1. Wprowadza si? nast?pujqce zasady ustalania kosztow centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody: 
1) ustala si? zasady podziatu kosztow gazu na koszty ogrzewania i podgrzania wody w nast?pujqcy sposdb: 
a) ustala si? ilosd zuzytego gazu na podgrzanie 1 m3 cieptej wody wg wzory; 

(ilo^c zuzytego gazu w okresie niegrzewczym ) 
1 m3 c.w = - -

(ilosc zuzytej cieptej wody w okresie niegrzewczym )* 

1 m3 c.w. - ilosc m3 gazu przypadajqca na podgrzanie 1 m3 wody; 
* - ilosc zuzytej cieptej wody w okresie niegrzewczym okresia si? wg wzoru: 

(ilosc zuzytej c. w. w okresie rozliczeniowym) 
m3 c.w. w okresie niegrzewczym = - x ilosd m-cy w okresie niegrzewczym. 

12 miesiqcy 

b) ustala si? koszty gazu dIa potrzeb podgrzania cieptej wody w ten sposob ze: 

(ilosc gazu zuzyta do podgrzania lm3 c. wj x (ilosc m3 c. w. zuzyta w okresie rozliczeniowym) 
koszty gazu = - x (wartosc faktur)* 
podgrzania c.w. (catkowita ilosc m3 gazu zuzyta w okresie rozliczeniowym) 

* - wartosc faktur brutto zakupu gazu 

c) ustala si? koszty gazu przypadajqce na ogrzewanie wg wzoru: 
koszty gazu na ogrzewanie = (koszty gazu w okresie rozliczeniowym) - (koszty przypadajqce na podgrzanie c.w.) 

2) ustala si? podziat kosztow gazu przypadajqcych na ogrzewanie: 
a) w wysokosci 40% kosztow zuzycia gazu, liczone proporcjonalnie wg zajmowanej powierzchni grzewczej lokalu, 
b) w wysokosci 60% kosztow zuzycia gazu pomniejszone o 6,2% w przypadku kottowni zbiorczych w budynkach 
z klatkami schodowymi, liczone w zaieznosci od indywidualnego zuzycia ciepta, proporcjonalnie wg i loki jednostek 
rozliczeniowych uwzgl?dniajqcych usytuowanie lokalu w budynku ; 

3) ustala si? zasad? podziatu kosztow gazu do podgrzania wody proporcjonalnie wg i loki podgrzanej wody w okresie 
rozliczeniowym; 

2. W przypadku braku lub uszkodzenia urzqdzen pomiarowych (powstatych bez winy uzytkownika) dotyczqcych 
ogrzewania w odniesieniu do wszystkich lokali w budynku, koszty state 1 zmienne ogrzewania budynku oblicza si? 
proporcjonalnie do powierzchni grzewczej lokali. 
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3. Opfaty zaiiczkowe na pokrycie kosztow ogrzewania lokali ustalane sq na podstawie kosztow zuzycia gazu w minionym 
okresie rozliczeniowym, prognozy zmiany cen gazu oraz przewidywanycii zmian warunkow atmosferycznycli. 

§ 5 
Zasady rozliczania kosztow dostawy wody 

i odprowadzania kiekdw bytowych z uzytkownikami lokalach 

1. Rozliczenie kosztow wody i sciekow, z wytqczeniem kosztow wymiany urzqdzeh pomiarowych, b^dzie dokonywane 
proporcjonalnie do zuzycia wody. 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podwodomierza nie z winy uzytkownika lokalu - rozliczenie nastqpi 
szacunkowo, uwzgl?dniajqc srednie zuzycie w poprzednich okresach rozliczeniowych oraz zuzycie wody na podstawie 
wodomierza gtdwnego. 

3. Koszt wynikajqcy z roznicy pomi^dzy odczytem wodomierza gtownego, a sumq odczytow podwodomierzy, rozlicza si? 
proporcjonalnie wg zuzycia wody w poszczegolnych lokalach budynku. 

§ 5 a 
Zasady rozliczania kosztdw dostawy wody 1 odprowadzania $ciek6w bytowych 

lokali wyposazonych w wodomierze 

1. W odniesieniu do lokali wyposazonych w wodomierze, rdznic? pomi?dzy odczytem wodomierza gtdwnego, a sumq 
odczytow wodomierzy zainstalowanych w poszczegolnych lokalach i licznika wody gospodarczej, rozlicza si? 
proporcjonalnie do zuzycia wody w tych lokalach, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. W przypadku, gdy w koszcie roznicy pomi?dzy odczytem wodomierza gtdwnego, a sumq odczytow wodomierzy 
zainstalowanych w poszczegolnych lokalach optata stata za okres rozliczeniowy jest wyzsza od kosztu wody, odst?puje si? 
od jej rozliczenia w sposob okreslony w ust. 1. 

§6 
Odczyty i warunki rozliczenia 

1. W przypadku zmiany uzytkownikow w lokalach opomiarowanych, koszty ogrzewania obciqzajq poszczegolnych 
uzytkownikow wedtug wskazari urzqdzen pomiarowych. 

2. Koszty dostawy medidw do niezasiedlonych opomiarowanych lokali przeznaczonych do ponownego zasiedlania 
obciqzajq wtasciciela lokalu. 

3. Rozliczenie kosztow: 
a) w przypadku wystqpienia niedoptaty uzytkownik winien jq uregulowad w catoki, jednorazowo w terminie do 

3 0 czerwca; 
b) w przypadku wystqpienia nadptaty kwota zostanie zwrdcona na pisemnie wskazane przez najemc? konto; 
c) wszelkie reklamacje dotyczqce rozliczenia winny bye zgtoszone do TBS w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty 

dor?czenia rozliczen; po tym terminie reklamacje nie b?dq uwzgl?dniane, 
4. W przypadku nieobecnosci uzytkownika w wyznaczonym trzecim terminie odczytow lub stwierdzenia przez osob? 

odczytujqcq sladow manipulacji (siady naruszenia plomb) przy urzqdzeniach pomiarowych, rozliczenie kosztdw 
ogrzewania lokali nastqpi zgodnie z zasadq opisanq w § 4 ust. 2. Tak obliczone koszty ogrzewania zostanq pomnozone 
przez wspotczynnik 1,5. 

§ 7 

Zasady gospodarowania odpadami 

1. Uzytkownicy lokali ponoszq optaty za odbior odpadow komunalnych w wysokosci okreslonej stosownymi uchwatami 
Rady Miasta Jozefdw. 

2. Uzytkownicy lokali zobowiqzani sq do prowadzenia selektywnego zbierania odpadow komunalnych. 
3. Odpady wielkogabarytowe nalezy sktadowac na danej nieruchomosci w terminie wyznaczonym przez Gmin?; 
4. W przypadku ustalenia osoby odpowiedzialnej za sktadowanie odpaddw wielkogabarytowych w terminie innym, niz 

wyznaczyta Gmina, koszt ich usuni?cia obciqzy wytqcznie osob? odpowiedziainq za sktadowanie odpadow. 
5. Odpady budowlane i rozbiorkowe winny bye sktadowane i przekazywane do podmiotu uprawnionego lub posiadajqcego 

zezwolenie na transport odpadow, 

§ 8 

Postanowienia koricowe 

Niniejszy regulamin wchodzi w zycie w terminie okreslonym w Zarzqdzeniu o jego wprowadzeniu. 
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