
REGULAMIN
rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali 

i podgrzewania wody Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach

Podstawa prawna:  Statut  Spółdzielni,  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo  Energetyczne
Dz.U. 1997 nr 54 poz 348 z późn. zm.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1.Postanowienia  niniejszego regulaminu mają  zastosowanie  do  rozliczeń  kosztów ciepła  dla  potrzeb
centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej dostarczanej przez instalację
do wszystkich budynków stanowiących własność bądź współwłasność Spółdzielni również zarządzanych
przez Spółdzielnię z mocy prawa lub na podstawie stosownych umów, w których to budynkach znajdują
się lokale mieszkalne lub użytkowe, użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami ciepła w rozumieniu
art. 45A ust.2 ustawy – Prawo Energetyczne  ( Dz.U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami ).
2.Określony regulaminem sposób rozliczania kosztów  i ustalania opłat za centralne ogrzewanie  (c.o.)
i ciepłą wodę użytkową  (c.w.u.) nie dotyczy podmiotów zewnętrznych, z którymi Spółdzielnia zawiera
stosowne umowy na dostawę energii cieplnej.
3.Decyzję o rozpoczynaniu i przerywaniu dostawy ciepła do budynków Spółdzielni podejmuje Zarząd
Spółdzielni, o ile dostawca energii cieplnej w ramach zawartej umowy nie postanowi inaczej (awarie,
konserwacje)
4.Użytkownikami lokali w rozumieniu niniejszego regulaminu są członkowie Spółdzielni i inne osoby
posiadające spółdzielcze prawo do lokalu, właściciele lokali, najemcy, a także osoby zajmujące lokal bez
tytułu prawnego.
5.Spółdzielnia ustala stawki opłat pobieranych za ogrzewanie i podgrzewanie wody, wynikające
z kosztów o których mowa w ust. 1.

§ 2
1.Za  powierzchnię  ogrzewaną  uważa  się  powierzchnię  użytkową  lokalu  oraz  innych  pomieszczeń
przynależnych do lokalu z wyłączeniem piwnic, chyba że są one wyposażone w grzejniki. 
2.Za lokal opomiarowany uważa się:
a)  w  rozliczeniach  kosztów ciepła  na  ogrzewanie  –  lokal  wyposażony  w  urządzenia  niezbędne  do
indywidualnego  rozliczania  kosztów  ogrzewania,  tj.  przygrzejnikowe  zawory  termostatyczne
i podzielniki kosztów lub ciepłomierze,
b) w rozliczeniach kosztów ciepła na podgrzewanie wody - lokal wyposażony w urządzenia do
pomiaru ilości podgrzewanej wody w punktach czerpalnych, tj. wodomierze mieszkaniowe– podliczniki
nie są urządzeniem pomiarowym i traktowane są jako podzielniki kosztów, 
c) w rozliczeniach kosztów ciepła łącznie na ogrzewanie i podgrzewanie wody – lokal  
wyposażony w indywidualny ciepłomierz.
3.Lokale nie wyposażone w urządzenia, o których mowa w ust. 2, uważa się za nieopomiarowane.
4.Przez lokale z nie funkcjonującymi podzielnikami kosztów ogrzewania należy rozumieć:
  a) lokale nie wyposażone w podzielniki,
 b)  lokale,  w  których  podzielniki  funkcjonowały  przez  okres  krótszy  niż  12  miesięcy,  chyba  że

dotyczy to w równej mierze wszystkich lokali w budynku,
 c)lokale,  w  których  w  żadnym  z  dwóch  planowanych  terminów,  ani  też  będącym  do  dyspozycji

użytkowników w trzecim terminie indywidualnym, odczytów nie dokonano,
 d)lokale,  w  których  stwierdzono  uszkodzenie  lub  nieumyślne  zniszczenie  uniemożliwiające  odczyt

więcej niż jednego podzielnika kosztów ogrzewania,
 e)lokale,  w  których  stwierdzono  ingerencję  użytkownika  zmierzającą  do  sfałszowania  odczytu,  w

szczególności  przez  zerwanie  lub  uszkodzenie  plomby,  pokrywy,  zmianę  miejsca  zamocowania
podzielnika kosztów ogrzewania nawet na jednym grzejniku.

5.Brak  możliwości  odczytania  jednego  podzielnika  na  grzejniku  z  przyczyn  leżących  po  stronie
użytkownika nie wyklucza lokalu z systemu indywidualnych rozliczeń. Koszt ogrzania pomieszczenia,



w którym zainstalowany jest w/w podzielnik ustala się jako iloczyn średniej wartości kosztów ogrzania
m2 powierzchni  budynku  wielolokalowego,  w  którym  znajduje  się  pomieszczenie  i  powierzchni
pomieszczenia ogrzewanego.”
6. Postanowienia ust. 4 pkt. a,c,d,e dotyczą także lokali wyposażonych w ciepłomierze.

§ 3
1.Okresem rozliczeniowym w rozliczeniach kosztów ciepła na ogrzewanie lokali jest:
a) w lokalach opomiarowanych - 12 miesięcy tj. od 1 lipca do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.
Okres rozliczeniowy liczony jest od pierwszego dnia następnego  miesiąca po zamontowaniu
podzielników kosztów,
b) w lokalach nie opomiarowanych -12 miesięcy  tj.  od  1  lipca  do  30  czerwca  kolejnego  roku
kalendarzowego.
2.Okresem  rozliczeniowym  w  rozliczeniach  kosztów  ciepła  na  podgrzewanie  wody  użytkowej
w lokalach opomiarowanych i nie opomiarowanych jest kwartał.

§ 4
1.Jednostkami rozliczeniowymi w rozliczeniach kosztów ciepła na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody
jest budynek, część budynku objęta wspólnym  urządzeniem pomiarowym lub grupa budynków objęta
wspólnym urządzeniem pomiarowym.
2.Koszty ogrzewania budynku obsługiwanego przez więcej niż jeden układ pomiarowo – rozliczeniowy
rozliczane są proporcjonalnie do wskazań urządzeń pomiarowych.
3.Jeżeli  w  budynku,  do  którego  dostarczane  jest  ciepło  z  sieci  ciepłowniczej  znajdują  się  lokale
mieszkalne i użytkowe, to przy rozliczeniu kosztów ogrzewania i  ciepłej wody użytkowej stosuje się
jednolitą cenę ciepła.

§ 5
1.  Koszty ciepła dla potrzeb ogrzewania (c.o.) i podgrzewania wody użytkowej ( c.w.u. ), podlegające
rozliczeniom indywidualnym z użytkownikami lokali w budynku, obejmują koszty zakupu ciepła  lub,
oraz  jego  wytworzenia  i  dostarczenia  z  własnych  źródeł  i  instalacji  cieplnych   Spółdzielni  oraz
rozliczenia, a także koszty o których mowa w pkt.2”
2. Koszty ponoszone przez Spółdzielnię w związku z funkcjonowaniem ogrzewania i podgrzania wody
użytkowej rozliczane są proporcjonalnie do zużycia GJ na potrzeby co i cwu. Do tych kosztów zalicza
się:
1.)  pełną obsługę techniczną instalacji odbiorczych c.o i cwu. w budynkach
2.)  energię elektryczną do zasilania urządzeń i instalacji w węzłach cieplnych
2a)  legalizacja,  wymiana  i  naprawa  głównych  liczników  ciepła,  comiesięczne  odczyty  wskazań

ciepłomierzy i wodomierzy dla potrzeb c.w.u. wraz z prowadzeniem dokumentacji ruchowej, kontrola
działania urządzeń pomiarowych itd. obciążają fundusz eksploatacyjny nieruchomości, w których są
zainstalowane.

3.) przeglądy i obsługę infrastruktury ciepłowniczej;
3. Użytkownicy lokali ponoszą koszty serwisu podzielników kosztów ogrzewania ( p.k.o. ), legalizacji
i  obsługi  serwisowej  lokalowych  liczników ciepła  (  w przypadku poziomych instalacji  c.o.)  jak  też
rozliczeń kosztów ogrzewania.
4.  Użytkownik  lokalu  wnosi  co  miesiąc  zaliczki  miesięczne  na  poczet  należności  z  tytułu  kosztów
zakupu ciepła, o których mowa w § 5 ust 1.
5. Zaliczka miesięczna, o której mowa w ust 4 odpowiada średniomiesięcznym kosztom  ciepła za ostatni
okres rozliczeniowy, powiększonym współczynnikiem 1,1.  
6.  W uzasadnionych przypadkach,  po przedstawieniu kalkulacji  przez Zarząd, Rada Nadzorcza może
w trakcie okresu rozliczeniowego zmienić współczynnik, o którym mowa w ust.5.”
7. Po włączeniu lokalu do systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania w pierwszym okresie 
rozliczeniowym, zaliczkę ustala się biorąc za podstawę średniomiesięczne koszty ogrzewania budynku  
w poprzednim okresie rozliczeniowym, powiększone współczynnikiem 1,5.
8. W przypadku budynków nowo oddanych i  nabytych,  zaliczki dotyczące przewidywanych kosztów
ogrzewania określane będą na podstawie wskaźnika sezonowego zużycia ciepła E wg Polskiej Normy
i przewidywanego kosztu 1GJ.
9. Zaliczki stanowią integralną część opłat miesięcznych za lokal.



§ 6
1.Opłata za ogrzewanie lokalu obejmuje koszty wymienione w § 5 pkt. 1.
2.Opłata za podgrzewanie wody obejmuje koszty wymienione w § 5 pkt. 1.                             
3.Wysokość miesięcznych, zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali i podgrzewanie  wody  ustala Rada 
Nadzorcza  odpowiednio  dla  lokali  opomiarowanych i  nie  opomiarowanych, na podstawie  kosztów, 
o których mowa w § 5 pkt. 1                                                                                                          
4.Wysokość miesięcznych, zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody może ulegać 
zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen ciepła oraz 
kształtowania się bieżących kosztów zużycia ciepła.

ROZDZIAŁ II
Rozdział kosztów ciepła pomiędzy c.o. i c.w.u.

§ 7
1.Koszty stałe zakupu ciepła, wynikające z wielkości mocy zamówionych do dnia 30.06.2014 r. dotyczą
wyłącznie centralnego ogrzewania.
2.Koszt zmienne (licznikowe) rozdzielane są odpowiednio do stopnia opomiarownia węzła tj.:
-  gdy  jest:  ciepłomierz  główny,  ciepłomierz  c.o.  i  ciepłomierz  c.w.u.  -  proporcjonalnie  do  zużycia
zarejestrowanego na ciepłomierzach c.o. i c.w.u.
- gdy jest: ciepłomierz główny i ciepłomierz c.o.. - koszty c.o. wg wskazania  ciepłomierza c.o. natomiast
koszt  c.w.u. jako różnica wskazań  ciepłomierzy, 
- gdy jest: ciepłomierz główny i ciepłomierz c.w.u. - koszty c.w.u. wg wskazania ciepłomierza c.w.u.
a koszty  c.o. jako różnica wskazań  ciepłomierzy,
- gdy jest tylko ciepłomierz główny – koszty c.w.u. określa się odpowiednio, przyjmując za podstawę
średnie zużycie w miesiącach, w których nie było zużycia na cele c.o.

ROZDZIAŁ III
Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali

§ 8
Rozliczanie kosztów ciepła   dostarczanego  na ogrzewanie  lokali   opomiarowanych odbywa się według
następujących zasad:
1.Przedmiotem indywidualnego rozliczania kosztów ciepła jest podział kosztów ciepła dostarczanego na
ogrzewanie całej jednostki rozliczeniowej między użytkowników lokali.
2. Koszty ciepła na ogrzewanie jednostki rozliczeniowej, w której zamontowane są podzielniki kosztów
rozdzielane są na użytkowników lokali w części stałej i zmiennej. Procentowy udział kosztów stałych
i zmiennych węzła ustalany jest corocznie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Brak informacji na temat
zmiany  podziału  kosztów  stałych  do  zmiennych  oznacza  decyzję  o  zastosowaniu  dotychczasowego
podziału.

a)  Koszty  stałe  węzła  rozliczane  z  powierzchni  stanowią  ustalony  ze  Spółdzielnią  procent  kosztów
całkowitych.  Zawiera  się  on  w  przedziale  od  40%  do  60%.  Wartość  ta  jest  dzielona  przez  sumę
powierzchni wszystkich rozliczanych lokali w budynku. Otrzymany w ten sposób wynik stanowi koszt
przypadający na 1m2 lokalu. Opłata ta pokrywa koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnego użytkowania,
nieopomiarowane  piony  grzewcze  na  klatkach  schodowych,  w  części  piwnicznej  i  innych  wspólnie
używanych pomieszczeniach, a także innych opłat pobieranych przez dostawcę ciepła zgodnie z umową
(wartość mocy zamówionej oraz kosztów stałych przesyłu energii cieplnej).

b) Koszty zmienne węzła to część kosztów pozostała po odjęciu kosztów stałych:

-  rozliczane  wg  wskazań  podzielników.  Wartość  ta,  po  podzieleniu  przez  sumę  jednostek  zużycia
w danym budynku stanowi koszt przypadający na jednostkę zużycia.

Podstawą naliczenia wielkości dla poszczególnych mieszkań są odczyty z podzielników zainstalowanych
na grzejnikach. Udział tych kosztów w rozliczeniu wynosi od 20% do 30%.



- rozliczane według średniej temperatury otoczenia stanowią również część kosztów zmiennych węzła.
Na koniec sezonu rozliczeniowego podzielnik zarejestruje średnią temperaturę pomieszczenia z okresu
od  01  października  do  30  kwietnia.  Średnia  temperatura  z  mieszkania  (czyli  średnia  wartość
z wyliczonych przez podzielniki  temperatur )  zostaje pomnożona przez powierzchnię danego lokalu.
Ustalony  procent  kosztu  temperatury  otoczenia  jest  dzielony  przez  sumę  wszystkich  jednostek
temperatury  otoczenia  i  stanowi  koszt  przypadający  na  jedną  jednostkę.  Udział  tych  kosztów  w
rozliczeniu wynosi od 20% do 30 %.

Parametr średniej temperatury otoczenia uwzględnia w rozliczeniu:

- nieopomiarowane źródła ciepła w mieszkaniach,

- nieopomiarowane piony grzewcze w mieszkaniach,

- przenikalność cieplną przez przegrody sąsiadujących lokali

- nadmiernie wychładzane lokale.

c)  W  przypadku  pomieszczeń,  w  których  pierwotnie  był  zainstalowany  grzejnik,  a  który  został
zdemontowany  do  rozliczenia  wg  średniej  temperatury  otoczenia  przyjmuje  się  stałą  wynoszącą
20 stopni.

Jeżeli podzielnik zarejestruje temperaturę w pomieszczeniu poniżej 16oC  to do rozliczenia przyjmuje się
temperaturę równą 16oC.

2a.koszty  ciepła  na  ogrzewanie  jednostki  rozliczeniowej,  w  której  zamontowane  są  ciepłomierze
rozdzielane są na użytkowników lokali w części: 
a) stałej ( wspólnej )  dzielonej proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Część stała odnosi się
do  kosztów  niezależnych  od  wielkości  zużycia  energii  cieplnej  w  jednostce  rozliczeniowej
i przeznaczona jest na pokrycie kosztów opłaty stałej za zamówioną moc cieplną oraz opłaty stałej za
usługi przesyłowe pobieranych przez dostawcę ciepła.

      b) zmiennej ( indywidualnej ) dzielonej proporcjonalnie do wskazań ciepłomierzy.                               
Część  zmienna  odnosi  się  do  kosztów  zależnych  od  wielkości  zużycia  energii  cieplnej w  budynku
i przeznaczona  jest  na  pokrycie kosztów  opłaty  zmiennej  za  ciepło  oraz  opłaty  zmiennej  za  usługi
przesyłowe pobieranych przez dostawcę ciepła.  

3.Koszty serwisu rozliczeniowego, ponoszone na rzecz specjalistycznej firmy rozliczeniowej, doliczane
są  indywidualnie  każdemu  użytkownikowi  proporcjonalnie  do  ilości  grzejników/podzielników
zainstalowanych w lokalu.
4.Dla mieszkań stosuje się współczynniki redukcyjne obliczone na podstawie  dokumentacji technicznej,
audytów energetycznych i Polskich Norm.
5. Zapisy ust. 3 i 4 nie dotyczą lokali wyposażonych w ciepłomierze.
6.Odczyty  podzielników  kosztów  ogrzewania  dokonywane  są  raz  w  roku  na  koniec  okresu
rozliczeniowego:

a)czynności  odczytowych  dokonują  upoważnieni  przez  Spółdzielnię  przedstawiciele  specjalistycznej
firmy rozliczeniowej lub wyznaczeni pracownicy Spółdzielni,

b)o terminie odczytów użytkowników lokali powiadamia się poprzez komunikat na tablicy 

ogłoszeń w klatce schodowej budynku z 3-7 dniowym wyprzedzeniem,

c)  użytkownik  lokalu  ma  prawo  otrzymania  informacji  o  wskazaniach  podzielników w jego  lokalu
niezwłocznie po dokonanym odczycie.

6a.Odczyty ciepłomierzy mieszkaniowych dokonywane są raz w roku na koniec okresu rozliczeniowego:
a)czynności odczytowych dokonują upoważnieni pracownicy Spółdzielni 
b)odczyt dokonywany jest w obecności użytkownika  lokalu. W przypadku nieobecności użytkownika
lokalu uznaje się,  iż  osoba przebywająca w jego lokalu jest  przez niego upoważniona do podpisania
protokołu odczytu,
c)użytkownik  każdorazowo  potwierdza  czytelnym  podpisem  dokonanie  odczytu  oraz  prawidłowość
pozostawienia sprawnego i zaplombowanego ciepłomierza,
d)o terminie odczytów użytkowników lokali powiadamia się poprzez komunikat na tablicy 



ogłoszeń w klatce schodowej budynku z 3-7 dniowym wyprzedzeniem,
e)w przypadku nieobecności użytkownika  w lokalu, Spółdzielnia ustala drugi ostateczny termin odczytu
wskazań ciepłomierzy i powiadamia o nim użytkownika pisemnie.
7.Rozliczanie kosztów ciepła na ogrzewanie lokali w przypadkach szczególnych:
a)gdy użytkownik lokalu doprowadził do co najmniej jednej z sytuacji:                                        
-odmówił   lub   uniemożliwił  dokonanie  odczytu  podzielników  kosztów  w   terminie   podstawowym 
i dodatkowym,                                                                                                                                       
-złożył  pisemną  rezygnację  z   indywidualnego  systemu   rozliczania  kosztów  ogrzewania,   uszkodził
co najmniej jedną plombę podzielnika lub jeden podzielnik,                                                                         
- samowolnie  tj.  bez  porozumienia  i  zgody    Spółdzielni  dokonał    zmian   w   instalacji   centralnego
ogrzewania (np. zmieniając wielkość grzejników),                                                                                 
ustala się  koszty  ogrzewania  1 m2  powierzchni  użytkowej   w   wysokości   iloczynu  średniej  wartości
kosztów  ogrzewania   1 m2   powierzchni   użytkowej   w  danej jednostce rozliczeniowej, danym okresie
rozliczeniowym i powierzchni użytkowanego lokalu.                                                                           
Koszty dodatkowe związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego w przypadku uszkodzeń 
plomb, podzielników lub samowolnych zmian w instalacji c.o. obciążają użytkownika lokalu.                 
b) jeśli  zmiana użytkownika  lokalu  następuje  w  trakcie okresu rozliczeniowego lub na granicy dwóch 
kolejnych  okresów  rozliczeniowych  to  wszelkie  skutki  rozliczeń (nadpłata lub niedopłata)  przejmuje 
użytkownik lokalu, któremu na dzień rozliczenia przysługuje tytuł prawny do lokalu.                             
Za dzień rozliczenia przyjmuje się datę otrzymania rozliczenia przez Spółdzielnię.                               
Jeśli Spółdzielnia Mieszkaniowa posiadać będzie wskazania podzielników kosztów ogrzewania na dzień 
dokonania zmiany użytkownika lokalu to na wniosek byłego oraz obecnego użytkownika lokalu istnieje 
możliwość rozliczenia kosztów energii cieplej przypadającej na lokal w danym okresie rozliczeniowym, 
w podziale na okres przypadający na byłego i obecnego użytkownika lokalu.                                        
8.W przypadku pisemnej rezygnacji użytkownika lokalu z indywidualnego systemu  rozliczania  kosztów
ogrzewania    lub  nie udostępnienia   lokalu  do  odczytu podzielników  w  dwóch   kolejnych   okresach 
rozliczeniowych,  od   następnego   miesiąca   po   złożeniu  rezygnacji   lub stwierdzeniu  braku  odczytu
Spółdzielnia   pobiera   zaliczkowe   opłaty   za  ogrzewanie   lokalu   w  wysokości  jak dla mieszkań nie
opomiarowanych.                                                                                                                                      
9.W przypadku dokonywania uzgodnionych ze Spółdzielnią zmian w instalacji c.o. Spółdzielnia 
powiadamia specjalistyczną firmę rozliczeniową, która bezpośrednio w trakcie zmian dokona 
przemontowania podzielników. Zmiana ta zostanie uwzględniona w rozliczeniach w następnym okresie 
rozliczeniowym. Związane z tym koszty dodatkowe obciążają użytkownika lokalu.                            
10.Jeżeli w jednostce rozliczeniowej rozliczanej w indywidualnym  systemie rozliczania kosztów 
ogrzewania w wyniku rezygnacji użytkowników powierzchnia użytkowa lokali nie opomiarowanych 
będzie większa niż 50%  łącznej powierzchni użytkowej  jednostki rozliczeniowej to rozliczenie kosztów
ogrzewania budynku następuje według § 9, ust.2.                                                                                          
11. Zapisy ust. 7 i 8 dotyczą także lokali mieszkalnych wyposażonych w ciepłomierze.

§ 9
Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali nie opomiarowanych odbywa się
według następujących zasad:
1.W  lokalach  nie  opomiarowanych  znajdujących  się  w  jednostkach  rozliczeniowych  rozliczanych
w  indywidualnym   systemie  rozliczania  kosztów  ogrzewania  ustala  się  koszty  ogrzewania  1  m 2

powierzchni użytkowej w wysokości iloczynu średniej wartości kosztów ogrzewania 1 m2  powierzchni
użytkowej  w  danej  jednostce  rozliczeniowej,  danym  okresie  rozliczeniowym  i  powierzchni
użytkowanego lokalu.

2.W lokalach  nie  opomiarowanych  znajdujących  się  w  jednostkach  rozliczeniowych  wyposażonych
wyłącznie w przygrzejnikowe zawory termostatyczne ustala się koszty ogrzewania 1 m 2  powierzchni
użytkowej w wysokości iloczynu średniej wartości kosztów ogrzewania 1 m2  powierzchni użytkowej
w danej jednostce rozliczeniowej, danym okresie rozliczeniowym i powierzchni użytkowanego lokalu.

3.W przypadku gdy podzielniki kosztów lub ciepłomierze ulegną awarii bez winy użytkownika lokalu



i ich wskazania nie mogą być użyte do rozliczenia, to przysługuje mu rozliczenie zmienne przyjmując:

a) w przypadku ogrzewania całego lokalu- ustala się koszty ogrzewania 1 m2  powierzchni użytkowej
w wysokości  iloczynu średniej  wartości  kosztów ogrzewania  1 m2  powierzchni  użytkowej  w danej
jednostce rozliczeniowej, danym okresie rozliczeniowym i powierzchni użytkowanego lokalu;

b)  w  przypadku  pojedynczego  grzejnika/podzielnika  –  Koszt  ogrzania  pomieszczenia,  w  którym
zainstalowany jest w/w grzejnik/podzielnik ustala się jako iloczyn średniej wartości kosztów ogrzania m2

powierzchni  budynku  wielolokalowego,  w  którym  znajduje  się  pomieszczenie  i  powierzchni
pomieszczenia ogrzewanego.

ROZDZIAŁ IV
Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na podgrzewanie wody

§ 10
Na koszty podgrzania wody użytkowej  składają się koszty wymienione w § 5 pkt. 1 i 2 niniejszego
regulaminu

§ 11
1.Koszty  ciepła  na  podgrzanie  wody  rozdzielane  są  na  użytkowników  lokali:
Rzeczywisty koszt  podgrzania 1 m3 wody  dla budynku wyliczany jest jako iloraz kosztów o którym
mowa w § 5 pkt. 1 i 2 i sumy zużytej w poszczególnych lokalach wody (suma zużycia wody liczona wg
wodomierzy  i  odszkodowań  wg  §  11  ust  6  i  zużycia  średniego,  o  którym  mowa  w  §  11  ust.  4
Regulaminu).  Rzeczywisty  całkowity  koszt  podgrzania   wody  w  lokalu  ustalany  jest  jako  iloczyn
wielkości  zużycia  wody  w lokalu  i  rzeczywistego kosztu  podgrzania  1  m3 wody  dla  budynku.  Dla
potrzeb  ustalenia ilości ciepła dostarczonego na podgrzewanie wody wodomierze mieszkaniowe ciepłej
wody stanowią podzielniki kosztów.

2.W  przypadku   niezawinionego   przez   użytkownika   braku   odczytu   wodomierzy  mieszkaniowych
w    danym    lokalu   na  koniec  kwartału, do  rozliczeń    przyjmuje  się   symulację  średniego   zużycia
wody  na zainstalowanych wodomierzach za poprzedni okres rozliczeniowy.

3.W  przypadku  niezawinionego  przez  użytkownika  braku  odczytu  wodomierzy  mieszkaniowych
w danym lokalu w dwóch kolejnych kwartałach,  rozliczenie kosztów podgrzewania wody za ostatni
kwartał, w którym nie dokonano odczytu następuje jak dla mieszkań nie opomiarowanych według  § 12.
Takie  rozliczenie  jest  ostateczne,  a  odczyty  wodomierzy  sporządzone  w  okresach  późniejszych  nie
upoważniają do zmiany tych rozliczeń. 

Dalsze rozliczanie indywidualne będzie możliwe dopiero po udostępnieniu wodomierzy do odczytu, przy
czym dzień odczytu przyjmuje się jako początek nowego okresu rozliczeniowego.

4.W  przypadku  udokumentowanego  niezawinionego  przez  użytkownika   lokalu  uszkodzenia
wodomierzy lub plomb podstawę do rozliczenia kosztów podgrzewania wody za okres między  ostatnim
odczytem  wskazań  a  wymianą  wodomierzy  lub  plomb  na  nowe,  stanowić  będzie  średnie  zużycie
z poprzedniego okresu rozliczeniowego, w którym wodomierze były sprawne. Taki tryb rozliczeń może
być stosowany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W następnym okresie rozliczeniowym rozliczenie
kosztów podgrzewania wody dokonane zostanie jak dla mieszkań nie opomiarowanych według § 12.
Koszty naprawy (wymiany) wodomierzy obciążają użytkownika lokalu. Po naprawie (wymianie) należy
zgłosić urządzenie do ponownego zaplombowania.

5.Użytkownik  lokalu  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  zgłoszenia  do  Spółdzielni  pisemnie  lub
osobiście wszelkich uszkodzeń wodomierzy i plomb oraz udostępnienia wodomierzy w celu kontrolnego
odczytu  przez  upoważnionego  pracownika  Spółdzielni.  Niedopełnienie  powyższych  obowiązków
spowoduje rozliczenie lokalu wg § 11 ust. 6 za okres rozliczeniowy, w którym stwierdzono uszkodzenia.
6.W przypadku:                                                                                                                                             
a) stwierdzenia braku wodomierzy w lokalu, który wcześniej był opomiarowany,                             
b)stwierdzenia ingerencji powodującej uszkodzenie plomby, uszkodzenie bądź zniszczenie wodomierza, 



a także powodującej zniekształcenie wskazań wodomierza,                                                                        
c) utraty   ważności  cechy  legalizacyjnej  zawinionej   przez   lokatora,   przez   użytkowany   w   lokalu 
wodomierz wskazujący pobór ciepłej wody,                                                                                                
d) uszkodzenia    plomby    montażowej     założonej   przez   Spółdzielnię   na   połączeniu   wodomierza
z przyłączem wody,                                                                                                                                         
e) nieudostępnienia   lokalu   w   celu   kontroli  instalacji wodnej lub potwierdzenia odczytu wodomierzy
podanego przez lokatora po uprzednim ustaleniu terminu kontroli przez Spółdzielnię,                        
Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania.                
6a. Rozliczenie   kosztów   ciepła   na   podgrzanie  wody, w przypadku stwierdzenia przez pracowników 
Spółdzielni    podawania    zaniżonych   odczytów  wodomierza   ciepłej   wody,  nastąpi    wg    wskazań
wodomierza stwierdzonych podczas kontroli.                                                                                            
6b. Rozliczenie  kosztów ciepła na podgrzanie wody, w   przypadku   stwierdzenia   przez   pracowników
Spółdzielni  podawania   zawyżonych  odczytów wodomierza ciepłej wody, nastąpi wg stanów podanych 
przez użytkownika lokalu bez możliwości korekty.

§ 12
1.Użytkownik  lokalu  nie  wyposażonego  w  indywidualny  wodomierz  ciepłej  wody  lub  posiadający
wodomierz ciepłej wody bez ważnej cechy legalizacyjnej obowiązany jest wnosić opłaty za podgrzanie
w wysokości zryczałtowanej, określonej w sposób następujący: 

lokale mieszkalne  - 6m3/miesiąc na każdą osobę zamieszkałą w lokalu,

lokale użytkowe – 10m3 za lokal, 

za  cały  okres  od  ostatniego  prawidłowego  odczytu  wodomierzy  do  daty  zamontowania  przez
Spółdzielnię wodomierza z ważną cechą legalizacyjną.

2.Użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy nie posiadają wodomierza ciepłej wody w swoich lokalach
obciążani są opłatami ryczałtowymi za zużycie wody określonymi w sposób następujący: 

lokale mieszkalne  - 6m3/miesiąc na każdą osobę zamieszkałą w lokalu,

lokale użytkowe – 10m3 za lokal

Jeżeli w danym lokalu nie jest zameldowana żadna osoba ryczałt nalicza się na jedną osobę.    
Ryczałtowe  opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom ani korektom.                                                 
3.Koszty podgrzania wody w użytkowych lokalach nieopomiarowanych proporcjonalnie do liczby 
punktów czerpalnych ciepłej wody ustala Zarząd.                                                                                        
4.W razie konieczności zmiany wysokości opłaty ryczałtowej na następny miesiąc z powodu 
podwyższenia przez dostawcę energii cieplnej taryfy opłat za dostawę energii cieplnej Zarząd Spółdzielni
może dokonać stosownej korekty wysokości opłaty ryczałtowej na następne miesiące powiadamiając      
o tym użytkowników mieszkań nie  opomiarowanych na piśmie co najmniej na 14 dni przed 
rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin,            
w którym obowiązywać ma nowa wysokość opłaty ryczałtowej.                                                                  
5.W przypadku lokali niezamieszkałych, w których nikt nie jest zameldowany i nie zostały one 
udostępnione do odczytu wskazania wodomierza wody ciepłej w terminie kwartalnym, przyjmuje się dla 
potrzeb rozliczeniowych ryczałt miesięczny podgrzania w wysokości 3m3/lokal.

ROZDZIAŁ V
Kary regulaminowe

§ 13
1.  Każda  samowolna  ingerencja  użytkownika  w  instalację  c.o.  i  c.w.u.  bez  zgody  Spółdzielni,
a w szczególności:
- zabudowanie dodatkowych grzejników, powiększenie istniejących zestawów oraz ich zmiana;
- likwidacja grzejników ( demontaż );
- spuszczanie wody z instalacji c.o.;



- zmiana nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych;
-  uszkodzenie  podzielnika  kosztów,  jego  plomby,  zmiana  miejsca  zamocowania,  oraz  każde  inne
działanie,  zmierzające  do  zafałszowania  lub  uniemożliwienia  indywidualnego  rozliczenia  kosztów
centralnego ogrzewania jak też kosztów podgrzania wody użytkowej, stanowi rażące naruszenie zasad
współżycia i stanowi podstawę do zastosowania kar.
2.Użytkownika lokalu dopuszczającego się czynności wyszczególnionych w ust 1 Spółdzielnia  obciąży
następującymi karami regulaminowymi:
1) samowolne zabudowanie dodatkowego grzejnika lub powiększenie istniejącego - 500zł;
2) samowolny demontaż grzejnika – 500zł. 
3) samowolne spuszczenie wody z instalacji c.o. w okresie sezonu grzewczego – 500 zł.
4)  uszkodzenie  podzielnika  kosztów  naruszenie  plomby  zmiana  usytuowania  podzielnika  –  300  zł/
urządzenie
5) uszkodzenie ciepłomierza naruszenie plomby zmiana usytuowania ciepłomierza – 300 zł/ urządzenie
6) samowolna likwidacja  grzejnika c.o.  -  500 zł,  a  dodatkowo Spółdzielnia będzie rozliczała  koszty
ciepła w lokalu wg zasad określonych w § 8 do czasu przywrócenia grzejnika;
7) uszkodzenie wodomierza c.w.u. lub podejmowanie innych działań zmierzających do zafałszowania
pomiaru – 300 zł./ urządzenie.
8) samowolne i nie uzgodnione ze Spółdzielnią przeróbki instalacji grzewczej – 500 zł, z obowiązkiem
przywrócenia  wcześniejszego  stanu,  o  ile  dokonana  zmiana  nie  zostanie  przez  Spółdzielnię
zaakceptowana z powodów technicznych.
3.W  przypadku,  jeżeli  kary  nie  pokryją  szkody,  Spółdzielnia  może  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego.
4.  Rezygnacja użytkownika z dostawy ciepła za pośrednictwem instalacji centralnego ogrzewania lub
z  dostawy  centralnie  podgrzewanej  ciepłej  wody  nie  zwalnia  go  z  obowiązku  ponoszenia  opłat
wynikających odpowiednio z § 8 pkt. 2 ppkt. a, § 8 pkt. 2a ppkt. a.

§ 14
Środki  finansowe  uzyskane  w  wyniku  egzekwowania  kar,  po  odliczeniu  kosztów  usunięcia  szkód
spowodowanych  działaniami,  o  których  mowa  w  §  13  ust.  2,  powiększają  fundusz  remontowy
z przeznaczeniem na kontynuację działań  energooszczędnych.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 15
1.Rozliczenie kosztów zużycia ciepła na ogrzewanie lokalu za dany okres rozliczeniowy, użytkownik
lokalu winien otrzymać w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
2.Rozliczenie kosztów ciepła na podgrzanie wody w lokalach opomiarowanych za dany kwartał w formie
indywidualnych powiadomień winno być przesłane użytkownikom lokali w terminie nie dłuższym niż
30 dni od zakończenia kwartału.
3.Rozliczenie kosztów ciepła na podgrzanie wody w lokalach nie opomiarowanych dokonane wg zasad
określonych  w  §  12  nie  powoduje  konieczności  dokonywania  indywidualnych  rozliczeń
z użytkownikami za  kwartał,  którego rozliczenie  dotyczy.  Stanowi  ono podstawę do ustalania  przez
Zarząd  Spółdzielni  nowych  stawek  opłat  za  podgrzewanie  wody  dla  lokali  nie  opomiarowanych  na
kolejny kwartał.

§ 16
Użytkownikowi   lokalu  przysługuje  prawo  złożenia   do  Spółdzielni  reklamacji  dotyczącej  danych
liczbowych  zawartych  w  indywidualnym  rozliczeniu  w  terminie  14  dni  od  daty  jego  otrzymania.
Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
Skutki  finansowe  uznanych  reklamacji  podlegają  rozliczeniu  z  użytkownikami  lokali  tego
budynku/nieruchomości w kolejnym okresie rozliczeniowym, korygując odpowiednio kwotę całkowitych
kosztów centralnego ogrzewania lub podgrzania wody.

 
§ 17

Jeżeli w wyniku dokonanego rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego na ogrzewanie i podgrzewanie
wody  powstanie  różnica  między   poniesionymi  przez  Spółdzielnię  kosztami  i  opłatami  pobranymi



od użytkowników lokali, to w przypadku:
a)niedopłaty -   użytkownik lokalu wnosi   ją  przy uiszczaniu opłaty miesięcznej  za  używanie lokalu
w  miesiącu  następnym  po  dokonaniu  rozliczenia.  W  uzasadnionych  przypadkach,  na  wniosek
użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty za ogrzewanie i
podgrzewanie wody w ratach;
b)  nadpłaty  zalicza  się  ją  (z  zastrzeżeniem  pkt.  c)  na  poczet  najbliższych  wymaganych  opłat
miesięcznych za używanie lokalu;
c) w przypadku użytkowników lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej
kolejności na poczet zadłużenia z tytułu opłat miesięcznych za używanie lokalu.

§18
Koszty  centralnego  ogrzewania  i  podgrzania  wody  użytkowej,  poniesione  w  każdym  roku
kalendarzowym podlegają ocenie Rady Nadzorczej.

§ 19
Postanowienia  niniejszego regulaminu stosuje  się  odpowiednio w odniesieniu do lokali  użytkowych,
za  wyjątkiem lokali  znajdujących się  w budynku przy  ulicy  Spółdzielczej  5,  w którym obowiązują
zasady rozliczania kosztów energii cieplnej zgodnie z zapisami umów z użytkownikami lokali.

§ 20
Z dniem  wejścia  w  życie  postanowień  niniejszego  regulaminu  traci  moc  dotychczasowy  regulamin
rozliczania kosztów ciepła .

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. i ma zastosowanie do rozliczeń kosztów i ustalania
opłat ciepła, których termin przypada po tej dacie.
Regulamin zawiera wprowadzone zmiany Uchwałą RN nr 39/2012 z dnia 29.08.2012 r.,              aneksem
nr 01/2013 z dnia 25.09.2013 r., aneksem nr 01/2017 z dnia 23.03.2017 r. i aneksem nr 01/2018 z dnia
17.10.2018 r. zatwierdzonym Uchwałą RN nr 14/2018 z dnia 17.10.2018 r.


