
REGULAMIN ROZLlCZANIA KOSZTOW 

1. 	 ZUZYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA SCIEKOW, 

II. 	PODGRZANIA WODY, 

III. KOSZTOW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 

DZIAL I. Okresy rozliczeniowe zUZycia wody zimnej i cieplej oraz energii cieplnej na 
potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody. 

1. 	 Ustala si~ okresy rozliczeniowe: 
1 ) 	 Dla rozliczenia zimnej i cieple,i wody nZytkowej, odprowadzania sciekow oraz 

zuZycia energii cieplnej do celow podgrzania zimnej wody. 
a) 	 Dokonuje si~ spisow wodomierzy wody zimnej i cieplej na koniec kwietnia 

i sierpnia. Zarzqd moze podj<lc decyzj~ 0 dodatkowych spisach stanow wodomierzy 
dla calych zasobow lub ich cz~sci. 

• 
b) Rozliczenie ilosciowe zimnej i cieplej wody oraz rozliczenie pobranych zaliczek 

nastlWi w terminie do 30 maja w przypadku odczytow kwietniowych i do 
30 wrzesnia w przypadku odczytow sierpniowych. 

c) 	 Cen~ jednostkow<l zuzycia energii - oplat~ zmienn<t na podgrzanie I mJ wody ustala siy 
na okres I 2 miesi~cy. Stawka obowi<tzuje od I paidziernika do 30 wrzesnia roku 
nast((pnego, na podstawie rozliczenia kosztu okresu maj-sierpien. 

d) 	 Odstypstwem od zasady okreslonej w punkcie c) jest sposob rozliczenia c.w.u. 
w Tolkmicku, ktorego zasady zostaly okreslone na spotkaniu w dniu 25 czerwca 2008r. 
i 13 stycznia 20 IOr. w formie porozumienia. Tresci<l porozumienia jest rozliczanie 
kosztow dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania cieplej wody uzytkowej na 
potrzeby budynkow przy uL Swi~tojanskiej 8-12 i Nadrzecznej 23-27 w Tolkmicku 
(Wsp6lnota Mieszkaniowa niestanowiqca zasobu 8M "Zatoka" w Braniewie) na 
nast~puj<lcych warunkach: Administratorzy nieruchomosci organizuj<l odczyty 
licznikow cieplej wody uzy1kowej raz na kwartal w ostatnim miesi<lcu kwartalu 
i podaj<l zbiorcze zui:ycie C.w.U. do dostawcy ciepla w terminie do 25 dnia ostatniego 
miesi'lca kwartalu. 

2) 	 Dla rozliczania centralnego ogrzewania: 

• a) Sezon grzewczy rozlicza si~ za okres do 30 kwietnia. Rozliczenie ilosciowe energii 
cieplnej, oplata zmienna, zuZytej na potrzeby C.o. oraz rozliczenie pobranych 
zaliczek nastlWi do 31 maja. 

b) Oplaty zaliczkowe wniesione w okresie od 1 maja do 31 sierpnia b~d'l rozliczone 
w terminie do 30 wrzesnia. 

c) Stawk~ zimow<l -' zaliczkow<l za c.o. ustala na okres od 1 paidziernika do 3 I maja. 
Stawk~ letni<t - zaliczkow<l za c.o. ustala na okres si~ od 1 czerwca do 30 wrzeSnia. 

DZIAL II. Zasady dokonywania odczytow stanow wodomierzy i licznikow energii 
cieplnej 

1, 	 Wodomierzy glownych. 
Odczytow wodomierzy glownych dokonuj<l przeszkoleni i upowaznieni przez Zarz<td 
pracovmicy Spoldzielni, z przedstawicielami "Dostawcow" w terminach zgodnych 
z harmonogramem ustalonym z "Dostawc'l". Odczyty S<l rejestrowane w "kartach odczytow" 
danego wodomierza i potwierdzane podpisem pracownika Spoldzielni. 
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2. 	 Wodomierzy innych. 
Dotyczy wodomierzy zainstalowanych na innych punktach czerpalnycb w danym budynku. 
Obowiqzuj'l zasady dokonywania odczyt6w jak dla wodomierzy g16wnych, lecz bez udzialu 
przedstawicieli "Dostawcy". 

3. 	 Wodomierzy lokalowych. 

Odczytow dokonuj'l: 

3.1. Przeszkoleni i upowaznieni przez Zarz'ld pracownicy Spoldzielni. 

a) odczyty S'l rejestrowane na karcie odczyt6w dla danego lokalu i potwierdzane 
podpisem pracownika odczytuj'lcego i lokatora; 

b) 	 uzytkownik lokalu zobowiqzany jest do udost~pnienia dla pracownik6w Sp6ldzielni, 
dokonania odczyt6w i kontroli stanu technicznego wodomierzy. Zasady montazu 
i eksploatacji wodomierzy lokalow),ch stanowi'l Zala,cznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

• 
c) w przypadku braku mozliwosci dokonania odczyt6w z przyczyn wynikaj'lcych ze 

strony uzytkownika, uzytkownik moze w terminie nie kr6tszym niz 7 dni od daty 
planowanych odczytow, uzgodnic ze Sp6ldzielni'l: 
~ inny termin, zawieraj'lcy si~ w przedziale 5 dni kalendarzowych przed i 5 dni 

kalendarzow),ch po planowanym terminie odczyt6w; 
~ 	 w szczeg6lnych przypadkach, na pisemny wniosek uzytkownika lokalu, 

moze bye ustalony inny termin dokonania odczytow. 
d) 	 dokonanie odczyt6w, 0 kt6rych mowa w podpunkcie c odb~dzie si~ odplatnie na 

podstawie zawartej umowy pomi~dzy Sp6ldzielni'l, a uzytkownikiem lokalu. 
Umowa stanowi Zala,cznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3.2. Lokatorzy, uzytkownicy lokali - na podstawie decyzji Zarz'ldu 
a) sp6ldzielnia dostarcza do lokatora karttt odczytow'l stanu wodomierzy; 
b) lokator zobowi'lzany jest dostarczye do siedziby Sp6ldzielni spis stanu wodomierzy 

na dostarczonej wczesniej karcie do 5 clni kalendarzowych od ustalonej daty spisu. 

• 

4. Licznik6w energii cieplnej na podgrzanie wody i potrzeby centralnego ogrzewania. 


Odczyt6w licznikow energii cieplnej dokonuj'l przeszkoleni i upowaZnieni przez Zarz'ld 

pracownicy Sp6ldzielni, wraz przedstawicielami "Dostawc6w" w terminach zgodnych 

z harmonogramem ustalonym z "Dostawcl:\:". Odczyty Sl:\: rejestrowane w "kartach odczyt6w" 

danego licznika i potwierdzane podpisem pracownika Sp6ldzielni. 


DZIAL In. Okreslenie zUZycia wody zimnej i cieplej oraz kosztow dla danego lokalu za 
dany okres rozliczeniowy: 

Zuzycie okrdla si~ na podstawie poboru wody zimnej i cieplej dla danego lokalu i wsp6lczynnika 
koryguj'lcego niedobory lub nadw)':zki zuzyc dla danego budynku i ceny jednostkowej w zUm3 

wedlug taryfy "Dostawcy": 

1. 	 Odczyt6w wodomierzy zgodnie z zasadami jak w Dziale II. 

2. 	 W przypadku braku opomiarowania lokalu wodomierzami, lub, gdy wodomierz jest niesprawny 
(bez stwierdzenia .~wiadomych dzialan w celu jego uszkodzenia) ustala si~ nast~puj'lce 

miesi~czne normy zuzycia wody zimnej i cieplej: 
1) W lokalach bez centralnej cieplej wody - 6m3/osob~ 
2) W lokalach z centralnl:\: ciepll:\: wod'l: 

a) 4 m3/osob~ wody zimnej; 

b) 3 m3/osob~ wody cieplej. 
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W przypadku, gdy powyzsza norma zuzycia okaie si~ nizsza od sredniego zuzycia na osob~ dla 
danego budynku z poprzedniego okresu, stosuje si~ srednie zuzycie. 

3. 	 Normy zuzycia okreslone w punkcie 2 obowiqzujq takze w przypadku: 
I) Braku mozliwosci dokonania odczytu wodomierzy w lokalach, w ktorych zamontowane Sq 

wodomierze. 
2) Stwierdzenia manipulowania przy wodomierzach, majqce na celu zafalszowanie wskazan 

poprzez mi~dzy innymi uszkodzenie, zerwanie plomb, nieprawidlowe podlqczenie itp. 
3) 	 Braku dostarczenia karty odczytu przez uzytkownikow lokali mieszkalnych w okreslonym 

tenninie. 

3a. lezeli wskazania licznikow domowych cieplej i zimnej wody z okreslonego budynku 
i zastosowany ryczah wedlug punktu 3 jest wi~kszy niz zuzycie wody wykazane przez liczniki 
glowne cieplej i zimnej wody na budynku, to naliczenie nonn ryczaHowych nalezy 
proporcjonalnie pomniejszyc tak, aby wskainik roznicy odczytu licznikow: glownego 
i domowych wynosil 1. 

• 4. Rozliczenie na podstawie podwyzszonych nonn zUZycia nie podlegajq korekcie po dokonaniu 
odczytow w nast~pnych tenninach. Odczyt ten staje si~ odczytem poczqtkowym dla nast~pnego 
okresu rozliczeniowego z wyjqtkiem, gdy zuzycie wg odczytow wodomierzy b~dzie wi~ksze, 
od zUZycia naliczonego wg nonn za dany okres, dokonuje si~ \-vtedy korekty zuzycia do stanow 
wg odczytow z wodomierzy. 

5. 	 ZUZycie wody zimnej i cieplej ustalone dla danego lokalu zgodnie z pkt. 1 3, koryguje si~ 
proporcjonalnie wskaznikiem niedoboru lub nadwyzki dla danego budynku, pomi~dzy 

sumarycznym zuzyciem wody w lokalach mieszkalnych i zuzyciem dla innych punktow 
czerpalnych danego budynku, podlegajqcych rozliczeniu (np. dla lokalu uiytkowego), 
a zuzyciem wg odczytow z wodomierza g16wnego dla danego budynku. 

6. 	 Na podstawie pkt. 1 - 5 wartosc zUZycia wody zimnej dla danego lokalu, w danym okresie 
rozliczeniowym oblicza si~ jako iloczyn zuzycia wody po korekcie dla danego lokalu i ceny 
jednostkowej w zllm3 dostawy wody zimnej wg taryfy "Dostawcy". 

DZIAL IV. Okreslenie koszt6w odprowadzenia sciekow za dany okres rozliczeniowy 

• Oblicza si~ jak w Dziale III, lecz z zastosowaniem ceny jednostkowej w zllm3 za odbior sciek6w 
wedlug taryfy "Odbiorcy sciekow". 

DZIAL V. Okreslenie kosztow zutytej energii cieplnej na podgrzanie wody 

I. Na koszt podgrzania cieplej wody uzytkowej sklada si~ oplata zmienna i oplata stala. 
a. Oplat~ zmiennq ustala si~ jako cen~ jednostkowq za I na dany okres rozliczeniowy, 

wyliczajqc jako iloraz sumarycznych kosztow zuzytej energii cieplnej dla danego w~zIa 
wg faktur "Dostawcy ciepla" i sumarycznego zuzycia wody cieplej w lokalach 
mieszkalnych i innych punktach czerpalnych podlegajqcych rozliczeniu. 

b. Oplat~ zmiennq na potrzeby podgrzania cieplej wody podaje si~, w naliczeniu oplat 
czynszowych dla uzytkownik6w lokali, w oddzielnej pozycji. 

c. Oplat~ stalq na potrzeby podgrzania cieplej wody ustala si~ jako cen~ jednostkowq 
w okresie obowiqzywania Taryfy ciepla. Oplat~ stalq wylicza si~ z "koszt6w stalych" 
Taryfy ciepla biorqc za podstaw~ powierzchni~ uzytkowq lokali w okreslonym budynku. 

2. 	 Cen~ jednostkowq zuzycia energii (oplaty zmiennej) na podgrzanie 1 m3 wody, ustala si~ dla 
kaidego w~zla cieplej wody i stosuje si\! jq do rozliczen dla lokali zasilanych z tego w\!zla. 

Regulamm rozliczania koszt6w 
Teksljednolily, po zmianie z dnia 22 lutego 20 lOr., Uchwala Rady Nadzorezej Nr 1912010 

3 



3. 	 Koszty oplaty zmiennej podgrzania wody dla lokalu w danym okresie rozliczeniowym wylicza 
si~ jako iloczyn zuzycia cieplej wody w danym lokalu i ceny jednostkowej wyliczonej jak 
w pkt. I. 

4. 	 Koszt opIaly zmiennej podgrzania 1 m3 wody ustalony w okresie od 1 maja do 31 sierpnia jest 
naliczany w okresie od 1 pazdziemika do 30 \\<TZesnia. Zasady rozliczenia zaliczki na 
podgrzanie cieplej wody uzytkowej s't nast~puj'tce: 
a. 	 Dla rozliczenia dokonywanego w maju. Porownanie przypisu za podgrzanie cieplej wody 

uzytkowej - oplaty zmiennej z kosztem jej wytworzenia -- zuzyciem energii z okresu od 
1 wrzdnia do 30 kwietnia. W przypadku wys4Pienia roznic, kwot't roznicy uznae lub 
obci'tzye 1 m2 powierzchni uzytkowej lokalu przy rozliczaniu centralnego ogrzewania 
(ob£;imujqcego okres od wrzesnia do kwietnia). 

b. 	 Dla rozliczenia dokonywanego we wrzeSniu. Porownanie przypisu za podgrzanie cieplej 
wody uzytkowej - opIaty zmiennej z kosztem jej wytworzenia - zuzyciem energii. 
W przypadku wys4Pienia roznic, nalezy skorygowae zaliczk~ na podgrzanie cieplej wody 
uzytkowej kwot't roznicy - uznae lub obci'tzyc zaliczk~ na podgrzanie I m3 cieplej wody 
uzytkowej (obejmujqcego okres od maja do sierpnia). 

• 	 5. Odst~pstwem od zasady okres\onej w punkcie 4 jest spos6b rozliczenia c.w.u. w Tolkmicku. Zasady 
rozliczenia zaliczki na podgrzanie cieplej wody uzytkowej Set nast~puj'tce: 
a. 	 Oplata za zuzyt't energi~ ciepln't na potrzeby c.w.u. b~dzie naliczana w pierwszych dwoch 

miesi'tcach kwartalu proporcjonalnie do ilosci os6b zamieszkalych w budynkach przy 
ul. Swi~tojanskiej 8-12 i Nadrzecznej 23-27 w Tolkmicku. Ilose osob i proporcje z tego 
wynikaj'tce mog't bye aktualizowane raz w roku w styczniu ze skutkiem dla naliczania 
oplat od 1 lutego. 

b. 	 Dostawca ciepla do rozliczenia kosztow dostawy energii na podgrzanie C.w.u. b~dzie 
stosowal proporcje okreslone w punkcie a. zaliczkowa przez dwa miesi'tce kwartalu. 
W trzecim miesi'tcu kwartalu na podstawie otrzymanego zuzycia c.w.u. dokona korekty 
rozliczenia ryczaltowego dwoch miesi~cy i przedlozy faktury koncz'tce kwartal 
rozliczaj'tce koszty podgrzania wody wedlug proporcji jej zuzycia. Dostawca ciepla bC(dzie 
informowal wzajemnie 0 zuzyciu wody i kosztach jej pogrzania poszczeg61nych 
administratorow nieruchomosci. 

• 
DZIAL VI. Okreslenie kosztow zUZytej energii cieplnej na potrzeby centralnego 

ogrzewania . 

1. 	 Rozliczenie kosztow dostawy energii cieplnej na potrzeby C.o za dany okres rozliczeniowy 
dokonuje siC( dla jednostki rozIiczeniowej, czyli grupy mieszkan (klatek) w budynku, dla 
kt6rych wyst~puje uklad pomiarowy. 

2. 	 Na koszt centralnego ogrzewania sklada siC( oplata zmienna i oplata stab. 
a. 	 OplatC( zmienn't ustala siC( jako cenC( jednostkow't za ! na dany okres rozliczeniowy, w z1l 

m2 pow. uzytkowej lokalu. Oplata zmienna stanowi iloraz sumarycznych koszow zuzytej 
energii cieplnej danej jednostki rozliczeniowej, na podstawie faktur "Dostawcy ciepla" 
i sumarycznej powierzchni uzytkowej lokali danej jednostki rozliczeniowej. 

b. 	 OplatC( zmienn't na potrzeby centralnego ogrzewania podaje siC(, w naliczeniu oplat 
czynszowych dla uzytkownikow lokali, w oddzielnej pozycji. 

c. 	 Oplatc( stal't na potrzeby centralnego ogrzewania ustala siC( jako ceny jednostkow't 
w okresie obowi'lzywania Taryfy ciepla. OpIat<t sta1't wylicza siC( z "kosztow stalych" 
Taryfy ciepla biorqc za podstawC( powierzchniC( uzytkow'tlokali w okres!onym budynku. 
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3. Koszt zuZytej energii cieplnej dla dane go lokalu, w danym okresie rozliczenio\\')'m oblicza si~ 
jako iloczyn ceny jednostkowej i powierzchni uzytkowej danego lokalu. 

DZIAL VII. 	 Zasady rozliczen i wnoszenia przez uZytkownika lokalu oplat 
niezaleznych od Sp6ldzielni. 

1. 	 Uzytkownik lokalu jest zobowiqzany do terminowego wnoszenia miesi~cznych oplat 
zaliczkowych, z tytulu koszt6w centralnego ogrzewania, dosta\\,)' wody, odprowadzenia 
sciek6w i podgrzania wody oraz uregulowania korekt rozliczen z tych tytul6w, w wysokosciach 
\\')'Iiczonych przez Spoldzielni~, zgodnie z niniejszym regulaminem i w terminach ustalonych 
dla wplat czynszowych. 

2. 	 Za brak terminowych wplat Spoldzielnia b~dzie naliczala odsetki, oraz rozpocznie dziaIania 
windykacyjne odzyskiwania naleznosci, r6wniez z mozliwosci'l wstrzymania dostawy ciepla 
i wody do lokalu zadluzonego. Ponowne przywrocenie dostaw ciepla i wody do lokalu 
mieszkalnego bltdzie mozliwe po ust'lPieniu przyczyn, dla ktorych je odci~to oraz zwrocie 
kosztow rzeczywistych odciltcia i ponownego przyl'lczenia ciepla i wody. 

• 	 3. Spoldzielnia po zakonczeniu okresu rozliczeniowego Oak w Dziale I) dokonuje rozliczen 
dostaw ciepla, wody i uslug dla poszczegolnych uzytkownikow lokali, poprzez porownanie 
wniesionych zaliczek i rzeczywistych kosztow dostawy wody, odprowadzania sciekow 
i kosztow energii cieplnej na podgrzanie wody i centralnego ogrzewania (zgodnie z Dzialem III, 
IV, V, VI Regulaminu). 

4. 	 Wyliczone kwoty: 
1) 	 niedoplaty - lokator zobowiqzany jest uregulowac przy najblizszym obowi'lzuj'lcym 

terminie oplat czynszowych. Na pisemny wniosek lokatora, Zarz'ld Spoldzielni moze 
kwot~ niedopIaty rozlozyc na raty. 
Spoldzielnia nie bi(dzie naliczala odsetek od powstalych w okresie rozliczeniowym kwot 
niedoplaty, do obowi'lzl1:i'lcego terminu wplaty. 

2) 	 nadplaty - kwot~ nadplaty Spoldzielnia stawia do dyspozycji uzytkownika lokalu. 
Uzytkownikowi lokalu nie przysluguje prawo do odsetek od kwot nadplaty powstalej 
w danym okresie rozliczeniowym. 

• 

5. Ustalenie miesiltcznych kwot zaliczkowych dia nast~pnego okresu rozliczeniowego 


1) 	 lednostkowe miesi~czne kwoty opIat niezaleznych od Sp61dzielni na nast~pny okres 
rozliczeniowy ustala Zarz::td Spoldzielni. 

2) Aktualne ceny jednostkowe dostawy wody, odprowadzenia sciekow, podgrzania wody 
i na potrzeby centralnego ogrzewania oraz normy zuzycia wody na osob~ wyliczone 
w danym okresie rozliczeniowym, S'l podstaw::t do wyliczenia miesi~cznych kwot 
zaliczkowych dla nast~pnego okresu rozliczeniowego, wnoszonych przez uzytkownika 
lokalu. 

3) 	 Zarz'ld na pisemny, uzasadniony wniosek lokatora moze dokonac zmiany miesi~cznych 
kwot zaliczkowych wyliczonych przez Spoldzielnii( na nasti(pny okres rozliczeniowy. 

4) 	 Zarz::td Spoldzielni moze w trakcie okresu rozliczeniowego zmienic wysokosc 
miesi~cznych kwot zaliczkowych w przypadku zmian cen jednostkowych otrzymywanego 
ciepl::t, wody i uslug np. zmiana taryf oplat za dosta\\')'. 

5) 	 Dla lokatorow nowouzytkuj::tcych dany lokal, wysokosc miesi~cznych kwot zaliczko\\')'ch, 
wylicza si~ na podstawie ilosci osob zamieszkalych w danym lokalu i sredniej normy 
zuzycia wody zimnej i cieplej dla dancgo budynku. 
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6. 	 Kazdy lokator w terrninie 30 dni od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, otrzyrnuje 
pisernne rozliczenie z podaniern kwoty nadplaty lub niedoplaty oraz z podaniern rniesi~cznych 
kwot wplat zaliczkovvych na nast~pny okres rozliczeniowy. 

7. 	 Lokator w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego rozliczenia rna prawo reklarnowac 
rozliczenie. Decyzj~ w sprawie reklarnacji podejrnuje Zarzqd w terrninie 30 dni od daty jej 
zlozenia. 

DZIAL VIII. Zasady rozliczeii koszt6w niezaleznych od Sp61dzielni przy zmianie 
uiytkownika lokalu. 

1. 	 W przypadku zrniany uzytkownika lokalu, obie strony zobowiqzane Sq do zlozenia pisernnego 
oswiadczenia dotyczqcego sposobu rozdzialu kosztow zuzycia wody i energii cieplnej w lokalu 
za dany okres rozliczeniowy. 

2. 	 W przypadku braku zlozenia oswiadczenia, koszty zostanq przez Spoldzielni~ rozliczone na 
konto uzytkownika aktualnie zarnieszkujqcego lokal. 

3. 	 W innych przypadkach, obowiqzek rozliczenia ciqzy na uzytkowniku lokalu, ktory jest 
aktualnie zarneldowany w danyrn lokalu. 

DZIAL IX. Upusty w oplatach za dostaw~ wody i energii cieplnej. 

Spoldzielnia udzieli upustow w oplatach za dostaw~ wody i energii cieplnej, w zwiqzku 
z niezachowaniern standardow jakosciowych dostaw dla danego lokalu, grupy lokali lub budynkow, 
w przypadku uzyskania takich upustow od "Dostawcow" zgodnie z obowiqzujqcyrni urnowarni. 

DZIAL X. Korekta rozliczeii za okres od 1.06.200Sr. do 30.11.200Sr. 

1. 	 Lokatorzy, ktorzy nie dostarczyli wskazan wodornierzy w rniesiqcu listopadzie 2005, zostanq 
rozliczeni za okres od 1.06.2005r do najblizszego okresu rozliczeniowego wedlug wskazan 
wodornierzy. 

• 
2. Naliczone kwoty za okres rozliczeniowy od 1.06.2005r. do 30.11.2005r. v.ynikajqce z normy, 

zgodnie z obowiqzujqcyrn regularninern w tyrn okresie, zostanq skorygowane po dokonaniu 
rozliczenia, 0 ktoryrn rnowa w pkt.l . 

3. 	 W innych przypadkach niz opisano w pkt 1. decyzj~ 0 zastosowaniu korekt w rozliczeniach za 
poprzednie okresy rozliczeniowe, na wniosek lokatora, podejrnuje Zarzqd. 

DZIAL XI. Wszelkie korekty ilosciowe i wartosciowe wprowadzane w danym okresie 
rozliczeniowym Sit. rozliczane w nast~pnym okresie rozliczeniowym. 

Ustalenia koncowe: 

I. 	 Niniejszy Regularnin zostal uchwalony przez Rad\! Nadzorczq UchwalGl: Nr 8/2006 z dnia 20 
rnarca 2006r. i obowi<lZuje od dnia uchwalenia. 

2. 	 Pierwsza zrniana rnniejszego Regularninu zostala uchwalona przez Rad~ NadzorczGl: 
UchwalGl: Nr 2512006 z dnia 28 sierpnia 2006r. i obowiGl:zuje od dnia uchwalenia. 
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3. 	 Druga zmiana niniejszego Regulaminu zostala uchwalona przez Rad~ Nadzorczf:\.. Uchwalf:\.. 
Nr 174/2008 z dnia 22 wrzesnia 2008r. i obowi¥uje od dnia uchwalenia z mocf:\.. od 
1 maja 2008r. 

4. 	 Trzecia zmiana niniejszego Regulaminu zostala uchwalona przez Rad~ Nadzorczf:\.. Uchwalf:\.. 
Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 20] Or. i obowi¥uje od dnia uchwalenia z mocf:\..: 
a. 	 Dzial V punkt 1 i Dzial VI punkt 2 od 1 czerwca 201 Or. dla zasob6w mieszkaniowych 

w Braniewie Tolkmicku i we Fromborku. 
b. 	 Dla rozliczeil lokali w maju 2010r. majf:\.. zastosowanie zapisy drugiej zmiany 

niniejszego Regulaminu uchwalonej przez Rad~ Nadzorczf:\.. Uchwalf:\.. Nr 174/2008 
z dnia 22 wrzesnia 2008r. 

5. 	 Zapis niniejszego tekstu Regulaminujest tekstemjednolitym. 

Sekretarz Rady Nadzorczej 	 Przewodnicza,cy Rady Nadzorczej 
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