Racjonalne gospodarowanie ciep³em
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Ubieg³a zima by³a ³agodna. W sezonie grzewczym 2003/2004 temperatura zewnêtrzna
by³a rednio o 2°C wy¿sza ni¿ w poprzednim sezonie. Nauczeni dowiadczeniem
poprzednich lat cz³onkowie KSM wykorzystali ten czas dla racjonalnego korzystania
z centralnego ogrzewania, a tym samym obni¿enia op³aty czynszowej.
Spowodowa³o to zmniejszenie zu¿ycia energii cieplnej i mniejsz¹ produkcjê
we w³asnych kot³owniach o 19% w stosunku do roku ubieg³ego.
Takie mo¿liwoci daje zrealizowany
naszej spó³dzielni, w poprzednich latach,
program termomodernizacji budynków
i zainstalowanie od dwóch sezonów
grzewczych podzielników kosztów ogrzewania w ca³ych zasobach spó³dzielni.
Do oszczêdzania ciep³a motywuje zasada p³aæ za to, co zu¿ywasz. I tak jest
w rzeczywistoci, gdy¿ najwiêksze efekty racjonalnego gospodarowania ciep³em
uzyskuj¹ cz³onkowie, którzy najbardziej
przyczyniaj¹ siê do obni¿enia zu¿ycia
energii cieplnej w budynku.
Jak mówi stare porzekad³o liczby nie
k³ami¹, w ostatnich latach zu¿ycie energii cieplnej w KSM z poziomu 400 000
GJ zmniejszy³o siê do ok. 300 000 GJ.
Spowodowa³o to zmniejszenie zu¿ycia
opa³u o ok. 7000 t. rocznie do poziomu
20 000 ton. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e jest to równie¿ efekt prowadzonych modernizacji urz¹dzeñ w kot³owniach.

Co z tego maj¹ cz³onkowie spó³dzielni? Za ostatni sezon grzewczy koszty
ogrzewania mieszkañ okaza³y siê ni¿sze
o 2.853790 z³ od naliczonych zaliczek na
poczet centralnego ogrzewania, co oznacza, ¿e ta kwota wróci do cz³onków
spó³dzielni. W przeliczeniu na m2 koszty
ogrzewania mieszkañ za sezon grzewczy
wahaj¹ siê od 1,88 z³/m2 dla budynków
ogrzewanych z w³asnych kot³owni do
2,06 z³/m2 dla osiedla Sady. W porównaniu do rednich kosztów ogrzewania
w kraju od 1,50 z³ do 3,00 z³/m2 ten wynik jest niez³ym osi¹gniêciem. S¹ u nas
i tacy rekordzici jak np. budynek przy
ul. Zagórskiej 57, gdzie koszt ogrzewania za ostatni sezon wyniós³ 1,53 z³/m2.
Kielecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa
nie jest odosobniona w swoich dzia³aniach. Obecnie oko³o 2,5 mln mieszkañ
w kraju z 6 mln wyposa¿onych w instalacje centralnego ogrzewania uczestniczy
w procesie indywidualnego rozliczania
kosztów i ta liczba stale siê zwiêksza.
Op³aty za centralne ogrzewanie w tych
mieszkaniach wynosz¹ rocznie 5 mld z³.
Wprowadzenie indywidualnego rozliczania kosztów za pomoc¹ podzielników
kosztów ogrzewania spowodowa³o obni¿enie op³at o ponad l mld z³ rocznie.
Nale¿y podkreliæ, ¿e indywidualne
rozliczenia kosztów zu¿ycia ciep³a jest
warunkiem racjonalnego gospodarowania
energi¹ ciepln¹ i przynosi wymierne korzyci w postaci obni¿enia op³aty czynszowej. Równoczenie zapobiega marnotrawstwu ciep³a, a poprzez zmniejszenie
zu¿ycia opa³u pomaga równie¿ chroniæ
rodowisko w okolicach Kielc.
Rozliczenie kosztów ogrzewania przy
udziale podzielników kosztów ogrzewania jest jak dotychczas jedyn¹ niskonak³adow¹ metod¹ (koszt rozliczeñ to 2% kosztów ogrzewania), która sk³ania mieszkañców do dalszej racjonalizacji zu¿ycia energii cieplnej w budynkach i ich w³aciwej
eksploatacji.
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Kiedy ustala siê wartoæ
rynkow¹ lokalu?
Zawsze, gdy maj¹ nast¹piæ rozliczenia finansowe pomiêdzy Spó³dzielni¹,
a innymi osobami, potrzebne jest okrelenie wartoci rynkowej lokalu przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego. W szczególnoci za:
 w ka¿dym przypadku zwi¹zanym z przekszta³ceniem spó³dzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania w spó³dzielcze w³asnociowe
lub w prawo odrêbnej w³asnoci lokalu. Cz³onek spó³dzielni ma w tym
przypadku ustawowy obowi¹zek dop³acenia ró¿nicy miêdzy wartoci¹ rynkow¹ spó³dzielczego w³asnociowego
prawa do lokalu lub prawa odrêbnej
w³asnoci, a wartoci¹ zwaloryzowanego wk³adu mieszkaniowego (art. 111
ust. 2 i art. 12 ust. l pkt. 5 ustawy z 15
grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych),
 w ka¿dym przypadku waloryzowania wk³adu mieszkaniowego, gdy
wygasa spó³dzielcze prawo do lokalu lub wygasa roszczenie o ustanowienie takiego prawa (art. 10 ust. 3 i
4 oraz art. 15 ust. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych).
Przepisy art. 12 ust. 4 ustawy o s.
m. jednoznacznie rozstrzygaj¹, i¿ pe³ne koszty okrelenia wartoci rynkowej lokalu obci¹¿aj¹ cz³onka.na rzecz
którego spó³dzielnia przenosi w³asnoæ
lokalu.
Natomiast w sytuacji, gdy spó³dzielnia dokonuje przeniesienia w³asnoci
i ustanawia dla cz³onka odrêbne prawo do lokalu, do którego przys³uguje mu dotychczas spó³dzielcze w³asnociowe prawo - nie ma potrzeby
zlecaæ rzeczoznawcy maj¹tkowemu
wyceny tego lokalu. W takiej sytuacji
cz³onek spó³dzielni nie posiada rozliczeñ finansowych ze spó³dzielni¹, a
wartoæ rynkowa lokalu nie stanowi
podstawy do ustalenia op³aty notarialnej oraz s¹dowej dla za³o¿enia ksiêgi
wieczystej i dokonania w niej wpisów.
Op³aty te ustalone zosta³y rycza³towo
(art. 12 ust. 5 ustawy o s. m.) i obci¹¿aj¹ cz³onka spó³dzielni. £¹cznie op³aty te wraz z wypisami aktu notarialnego wynosz¹ 860 z³.
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