      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
								Prezydent  Miasta Płocka Nr 4507/06
                                                                                                  z dnia 31 stycznia 2006 r.



ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA GAZU NA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI  W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBU GMINY PŁOCK


I  Postanowienia ogólne.
					
						§ 1
 
1.	Postanowienia niniejszych zasad mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych należących do zasobu Gminy Płock, których administrowanie lub zarządzanie zostały powierzone administratorowi.
2.	Ilekroć  w niniejszym regulaminie mowa jest o administratorze, należy  przez to rozumieć podmiot, któremu na podstawie odrębnej umowy powierzono administrowanie lub zarządzanie lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi w budynkach wielolokalowych albo budynkami wielolkalowymi.
3.	Rozliczenie kosztów zużycia gazu na potrzeby bytowo-gospodarcze odbywa się z podziałem na budynki. Podstawą rozliczenia kosztów zużycia gazu na budynek są wskazania gazomierza głównego w budynku. 
4.	W budynkach, w których lokale wyposażone są w indywidualne gazomierze koszty dostawy i zużycia gazu rozliczane są na lokale przez dostawcę gazu na podstawie umów zawartych z użytkownikami lokali. 
5.	W budynkach, w których lokale nie są wyposażone w indywidualne gazomierze koszty zużycia gazu na lokale rozliczane są przez administratora.

II Odczyty.

§ 2 

1.	Odczyty gazomierza głównego dokonywane są raz w miesiącu na zasadach określonych w umowie o dostawę gazu zawartej z dostawcą.
2.	Na podstawie comiesięcznego odczytu licznika dostawca gazu wystawia fakturę VAT.  


III Zasady rozliczania kosztów i płatności. 

§ 3

1.	Do rozliczenia kosztów zużycia gazu przyjmuje się miesięczne okresy rozliczeniowe. 
2.	Do rozliczania kosztów, dla których jednostką fizyczną jest osoba zamieszkała w lokalu mieszkalnym za taką osobę uważa się :
-	osobę zameldowaną na pobyt stały,
-	osobę zameldowaną na pobyt czasowy,
-	osobę przebywającą faktycznie w lokalu przez okres ponad jednego miesiąca bez dopełnienia obowiązku meldunkowego, jeżeli powyższa okoliczność zostanie potwierdzona przez administratora.
3.	Nie uważa się za osobę zamieszkałą w lokalu mieszkalnym mimo spełnienia warunków określonych w ust. 2 osoby, która w nim nie przebywa, powyższą okoliczność zgłosiła na piśmie administratorowi i została ona przez niego potwierdzona, przez okres jej nieobecności trwającej powyżej jednego miesiąca. 


§ 4

1.	Koszty zużycia gazu w budynku rozliczane są proporcjonalnie do ilości osób  zamieszkałych w budynku w danym okresie rozliczeniowym.
2.	Rozliczenie kosztów na budynek dokonywane jest każdorazowo po otrzymaniu faktury od dostawcy.
3.	Koszty zużycia gazu na lokal w budynku ustalane są jako iloczyn osób zamieszkałych w lokalu w danym okresie rozliczeniowym i kosztu zużycia gazu przypadającego na jedną osobę określonego zgodnie z ust. 1.
 
§ 5

1.	Administrator, po dokonaniu rozliczenia kosztów zużycia gazu na lokale w budynku, przekazuje użytkownikom lokali pisemne zawiadomienie o wysokości należności za zużycie gazu w lokalu ze wskazaniem terminu płatności.
2.	Użytkownicy lokali wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia gazu mogą zgłaszać w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 do administratora. Reklamacje rozpatrywane są przez administratora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.




