
Zarzqdzenie Nr65r 18
Bu rm istrza G m i ny i M iasta Czenrvion ka-Leszczyny

z dnia 5.6r.*.e.tni*.2018 t.

w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania koszt6w wytworzenia ciepla
na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania cieplej wody uiytkowej dla
u2ytkownik6w posiadajqcych tytul prawny do nieruchomoSci poloionej
w Stanowicach przy u!. I Maja 3.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U.22018r., poz.994 zp62n.zm.),

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Ustalam spos6b rozliczenia koszt6w wytwozenia ciepla na potzeby centralnego
ogrzewania i podgrzania cieptej wody u2ytkowej dla u2ytkownik6w posiada.jqcych
tytul prawny do nieruchomoSci polo2onej w Stanowicach przy ul. 1 Maja 3,
stanowiqcej wlasnoSi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg regulaminu
stanowiqcego zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydziafu Zarzqdzania
Kryzysowego i Ochrony Srodowiska Urzgdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny,
Dyrektorowi Miejskiego O6rodka Sportu i Rekreacji w Czenruionce-Leszczynach
oraz Dyrektorowi Miejskiego OSrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia NrC$/18
Burmistrza Gminy i Miasta

Czemionka-Leszczyny
z dnia s.3(rf,ri*.2018 t.

Regulamin rozliczania koszt6w wytworzenia ciepla na potrzeby centralnego
ogrzewania i podgrzania cieplej wody uiytkowej dla uiytkownik6w

posiadajqcych gflul prawny do nieruchomo6ci poloionej przy ul. 1 Maja 3
w Stanowicach,

sl
1. Niniejsze zasady ustala sig w celu zapewnienia sposobu rozliczania koszt6w

1.

wytwozenia ciepla na potzeby centralnego ogrzewania i podgrzania cieplej wody
u2ytkowej dla u2ytkownik6w posiadajqcych tytut prawny do nieruchomoSci
polo2onej przy ul. 1 Maja 3 w Stanowicach, bqdqcego wlasno6ciq Gminy i Miasta
Cze nryi o n ka- Le szczy ny.
Tytut prawny do ww. nieruchomoSci posiadajq:
a) Ochotnicza Stra2 Po2arna Stanowice,
b) Miejski O6rodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,
c) Miejski O6rodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach,
zwane dalej Uzytkownikami.
Pzez powierzchnig grzewczq nalezy rozumied powierzchniq u2ytkowq lokali,
w kt6rych znajdujq sig grzejniki oraz powierzchnig u2ytkowq pomieszczei
nieposiadajecych grzejnik6w c.o. ogrzewanych po6rednio cieplem sqsiadujqcych
pomieszczeh.

s2

Koszty wytworzenia ciepla uwzglqdniajq:
a) koszty ogrzewania pomieszczen u2ytkowych,
b) koszty pzygotowania cieplej wody u2ytkowej dostarczanej centralnie przez

instalacjq w budynku.
Na calkowite koszty wytwozenia ciepla skladajq siq koszty zakupu paliwa
gazowego oraz koszty dodatkowych optat (taryfowej, abonamentowej, sieciowej
statej i zmiennej), ustalone na podstawie faktury VAT wystawianej przez dostawcg
gazu ziemnego.
Koszty calkowite dzieli sig proporcjonalnie do udzialu powierzchni u2ytkowanej
przez danq jednostkq do og6lnej sumy powiezchni u2ytkowych budynku.
Ustala sie nastgpujqce wysokoSci udzial6w procentowych w kosAach
wytworzenia ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej
wody u2ytkowej, wynikajqce z proporcji powierzchni zajmowanej do catkowitej
powierzchnii u2ytkowej:
a) Ochotnicza Straz Po2arna Stanowice
b) Miejski O6rodek Kultury
c) Miejski O6rodek Sportu i Rekreacji

30o/o,

40o/o,

30o/o.
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1. Rozliczenie oplat nastepowad bedzie na podstawie wystawionej przez Gminq
i Miasto Czeruvionka-Leszczyny faktury VAT lub noty obciq2eniowej.

2.

3.

4.



2.

3.

4.

Podstawq do wystawienia faktury VAT lub noty obciq2eniowej bqdzie faktura VAT
wystawiona przez dostawcA gazu, rozliczona zgodnie z udzialem procentowym
okreSlonym w $ 2 ust. 4 niniejszego regulaminu.
Przyjmuje siq okres rozliczeniowy tozsamy z okresem rozliczeniowym okre6lonym
w umowie z dostawcq gazu ziemnego.
U2ytkownik jest zobowiqzany dokona6 wplaty na konto Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na podstawie faktury VAT lub noty obciq2eniowej,
w terminie 14 dni od daty jej otzymania.
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