
UCHwAŁ d'Nr Z?..nozo
Rady Nadz or czej Kro śni eński ej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 kwietnia 2020 roku'

w sprawie: czasowego dokonania zmian w zasadach zwrotu nadpłaty powstałej w

rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania określonych w,,Regulaminie

rozliczaniaciepła dostarczan"go do uuayntow na cele centralnego ogrzewania i

po dgrzania *o_dy w Kro śni eńskiej S półd zielni Mie s zkaniowej'''

W związku z Rozporządzęniem Ministra Zdrowia z dnia}O marcaŻ}Ż} rokll w sprawie

ogłoszenia na obszarre Rzeczypospolitej Polskiej stanu epjdemii koronawirusa SARS_CoV-Z

oraz Rozpo rządzeniemRady-Ministrow z d'iajl *u'"u 2020 roku w sprawie ustanowienia

określonych ogranicz eil, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii'

RaŹa Nadz or czaKro śnieńskiej Spółdzielni Mie s zkaniowej

w oparciu o $ 68 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni

postanawia zmlęnió zasady zwrotu nadpłaty powstałej w. rczliczeniu kosztów centralnego

igr'ewu'iu określonych #,,Regu1aminie róz1iczania ciepła dostarczanego do budyŃów na

cele centralnego og.".*urriu i podgrzania wody w Krośnieńskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej"'

Zmianama zastosowanie wyłącznie do rozltczęnia kosztów centralnego ogrzewania za2019

rok.

$1

U stala s ię p oniższy sp o s ób r oz|iczenia nadpłaty :

1.Nadpłata ( nadwyżka sumy za|iczeknad ostatec znymikosztami c'o') - podlega zaliczeniu na

zaległościodbiorcy zauŻywanie lokalu' :_':^^.
2' W przypadku braku ziległości odbiorca moŻę złożyc, w tęrminie miesiąca od otrzymania

rozliczeniakosztów c'o., piJemny wniosek o ptzekazanie nadpłaty na wskazany wę wniosku

rachunek bankowy lub w przypadku braku rachunku bankowego przekazem pocztowym'

3. Wniosek składa się zlpotrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą ęlektroniczną'W

przypadku złoŻenia wniostu pocztą elekironiczną do wniosku zaŁącza się scan pisma

,u-i"ruią"ego adres wnioskodawcy, podpis oraz numer rachuŃu bankowego'

4. Koszty przelewu bankowego oraz pizekazu pocztowego dla osób p_osiadających lokal w

zasobach Itośnieńskiej Spółdiehi Mieszkaniowej będą pokry'te przęz Spółdzielnię'

5. W przypadku braku-złozeniawniosku |ub ńoŻenia wniosku niezgodnie zust.2 i 3 nadpłata

zo stani e za|iczonana p o c zet bieŻący ch Ilfu pr zy szŁych nal e żno ś ci.
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$2

Uchwała wchodzi w Życiez dnięm podjęcia. i ma zastosowanie do rozliczęnia kosztów c.o. za

okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku'
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