
Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do rozliczania kosztów energii 
cieplnej za sezon grzewczy 2014/2015:
   w Buku – wszystkie budynki,
   w Nowym Tomyślu – budynek nr 24 na os. Północ,
   w Opalenicy – budynki nr 12, 13 i 14 na os. Centrum.

Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej
na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

I. PODSTAWA  PRAWNA  

1. Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54/1997 z późniejszymi
zmianami).

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz. U. nr 75/2002 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16.09.1982r. –Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. nr 188/2003
wraz  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  Ustawa z  dnia  15.12.2000r.  o  spółdzielniach
mieszkaniowych (tekst jednolity- Dz. U. nr 119/2003 wraz z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 24.06.1994r. – O własności lokali (Dz. U. nr 8/2000)

5. Kodeks cywilny oraz Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

1. Celem regulaminu jest ustalenie jednolitych zasad indywidualnego rozliczania kosz-
tów  zużycia  ciepła  na  potrzeby  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej  wody  –
w lokalach mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni.

2. Na podstawie niniejszego regulaminu dokonuje się rozliczeń (jak wyżej) wszystkich
lokali będących własnością Spółdzielni oraz zarządzanych przez Spółdzielnię – opo-
miarowanych, tzn. wyposażonych w urządzenia regulacyjne, pomiarowe oraz wskaź-
nikowe, tj. grzejnikowe zawory termostatyczne, podzielniki kosztów ogrzewania, in-
dywidualne ciepłomierze oraz indywidualne wodomierze ciepłej wody, a także tych
lokali, które bez zgody Spółdzielni urządzeń powyższych zostały pozbawione.

3. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:
 c.o.  - centralne ogrzewanie
 c.w. – ciepła woda
 użytkownik lokalu – osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalne-

go lub prawo odrębnej własności oraz zajmująca lokal bez tytułu prawnego, na-
jemca lokalu mieszkalnego lub użytkowego, Spółdzielnia Mieszkaniowa – w od-
niesieniu do lokali zajmowanych na potrzeby własne,



 lokale opomiarowane w zakresie c.o. – lokale zaopatrzone w podzielniki kosz-
tów ogrzewania  lub indywidualne ciepłomierze,

 lokale opomiarowane w zakresie c.w. – lokale zaopatrzone w indywidualne wo-
domierze do rejestracji przepływu ciepłej wody,

 lokale ryczałtowe w zakresie c.o. – lokale bez podzielników kosztów ogrzewania,
 lokale ryczałtowe w zakresie c.w. – lokale bez wodomierzy do rejestracji prze-

pływu ciepłej wody,
 powierzchnia ogrzewana – całkowita powierzchnia użytkowa lokali - określona

polską normą PN-70/B-02365,
 nieruchomość – jednostka rozliczeniowa stanowiąca ogół rozliczanych lokali usy-

tuowanych w budynku lub grupie budynków, których zaopatrywanie w ciepło od-
bywa się przez wspólną instalację a pomiar ciepła rejestrowany jest w węźle ciepl-
nym, obsługującym tą nieruchomość,

 okres rozliczeniowy – przedział czasu przyjęty do rozliczania energii cieplnej na
potrzeby c.o i c.w.,

 wskaźnik odczytu – stosunek sumy jednostek odczytanych do powierzchni lokalu,
w którym ten odczyt przeprowadzono.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Wprowadza się obowiązek instalowania we wszystkich lokalach Spółdzielni urządzeń
służących  do określania  indywidualnych  kosztów zużycia  ciepła  na  potrzeby c.o.  
i c.w. podzielniki kosztów ogrzewania, ciepłomierze i wodomierze, posiadających ak-
tualną legalizację lub Aprobatę Techniczną, wymaganą Ustawą o miarach albo certyfi-
kat zgodności z Polską Normą.

2. Montażu i  odczytów wskazań podzielników kosztów ogrzewania, odczytów ciepło-
mierzy i wodomierzy ciepłej wody oraz rozliczania kosztów energii cieplnej na po-
trzeby centralnego ogrzewania  i ciepłej wody dokonuje firma rozliczeniowa – na pod-
stawie odrębnej umowy zawartej ze Spółdzielnią.

3. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia zajmowanego lokalu w celu:
3.1 Zamontowania  urządzeń  regulacyjno  pomiarowych  (przygrzejnikowe  zawory

termostatyczne, podzielniki kosztów ogrzewania, wodomierze mieszkaniowe).
3.2 Dokonania odczytów, wymiany naczyń parujących w podzielnikach, plombowa-

nia podzielników.
3.3 Konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń.
3.4 Kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego.

4. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
4.1 Natychmiastowego zawiadomienia administracji w przypadku uszkodzenia urzą-

dzeń, stwierdzenia niewłaściwego ich działania lub naruszenia plomb.
4.2 Naprawy na własny koszt uszkodzeń powstałych z jego winy.

5. W przypadku uszkodzenia urządzeń – określonych w punkcie 3.1, oceny ich uszko-
dzeń  dokonuje  przedstawiciel  firmy  rozliczeniowej  i  administracji  osiedla,  
w obecności użytkownika lokalu, na okoliczność którą spisuje się stosowny protokół.

6. Odczyty dokonuje się raz w roku, a okres rozliczeniowy wynosi dla każdego lokalu 
12 miesięcy – według harmonogramu ustalonego z firmą rozliczającą.
W przypadku rozliczania lokali po raz pierwszy – dopuszcza się przyjęcie odmiennej
ilości miesięcy.

7. O fakcie przeprowadzenia odczytu urządzeń wskaźnikowych i pomiarowych użytkow-
nik zawiadomiony zostanie przez firmę rozliczeniową poprzez wywieszenie informa-
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cji na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej budynku, najpóźniej na 7 dni przed termi-
nem odczytu. W przypadku nieobecności użytkownika lub użytkowników, ogłasza się
dodatkowy odczyt – w odstępie od 7 do 10 dni.

8. Trzeci dodatkowy odczyt może być przeprowadzony na wniosek użytkownika lokalu
– wówczas na jego koszt.

9. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrze-
wania podejmuje Zarząd Spółdzielni.

IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ        

1. Rozliczane  kosztów energii  cieplnej  obejmują  wszystkie  wydatki  ponoszone przez
Spółdzielnię  na  rzecz  dostawców  tej  energii,  składające  się  z  opłat  ustalanych  
w oparciu o wielkość zapotrzebowania mocy cieplnej, a także z opłat za dostarczoną
energię  i  z  innych   opłat  wynikających  z  taryf  przedsiębiorstw  ciepłowniczych  
i  wyznaczane  są  na  podstawie  faktur  dostawców  energii  cieplnej.  Dla  lokali  
w nieruchomości  ogrzewanej  z  kotłowni  własnej  Spółdzielni  –  koszty  ogrzewania
księgowane są na wydzielonym koncie i obejmują tylko koszty wyprodukowania cie-
pła z tej kotłowni.

2. Spółdzielnia prowadzi ewidencję analityczną poniesionych kosztów – przypadających
na  poszczególne  nieruchomości,  z  podziałem  na  koszty  centralnego  ogrzewania  
i podgrzania wody. W przypadku kotłowni własnej zaewidencjonowane koszty energii
cieplnej rozdzielone zostaną według wielkości zużytego ciepła wskazanego na liczni-
ku c.o. i c.w.

3. Rozliczenie poniesionych kosztów energii cieplnej przeprowadza się przyjmując kwo-
tę kosztów zaewidencjonowanych dla danej nieruchomości w kolejnym okresie rozli-
czeniowym – oddzielnie na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

4. Ilość ciepła na potrzeby  c.o. wyznacza się na podstawie wskazania licznika ciepła  
w obiegu centralnego ogrzewania lub różnicy pomiędzy wskazaniem głównego liczni-
ka ciepła, a ilością zużytą na przygotowanie ciepłej wody – odczytaną w węźle ciepl-
nym rozliczanej nieruchomości. 

5. Ilość ciepła na potrzeby c.w. wyznacza się jako różnicę pomiędzy wskazaniem głów-
nego licznika ciepła w węźle, a odczytem z licznika ciepła w obiegu c.o. – odczytaną
w węźle cieplnym rozliczanej nieruchomości.

6. Indywidualny koszt zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania    (c.o)   wyzna-
cza się dla poszczególnych lokali – usytuowanych w rozliczanej nieruchomości, czę-
ściowo w proporcji do wskazań podzielników kosztów ogrzewania  lub wskazań indy-
widualnych  ciepłomierzy  oraz  w  proporcji  do  powierzchni  rozliczanych  lokali,  
w sposób następujący:

 40% kosztów rozdziela się proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego lokalu –
jest to składnik stały, który pokrywa:
- opłaty stałe z tytułu mocy zapotrzebowanej,
Szacunkowe koszty ogrzewania klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użyt-
kowania oraz strat na instalacji i przenikania ciepła przez przegrody wewnętrzne.

 60% kosztów rozdziela się w oparciu o wskazania zamocowanych na grzejnikach
podzielników lub wskazań indywidualnych ciepłomierzy – jest to składnik zmien-
ny.
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7. Dla ogrzewanych lokali, których usytuowanie w bryle budynku powoduje zwiększone
straty cieplne, stosuje się współczynniki obniżające odczyty wskazań  podzielników,
opracowane w oparciu o tabele współczynników ustalonych dla celów rozliczeń przez
Centralny  Ośrodek  Badawczo  Rozwojowy  Technik  Instalacyjnych  „Instal”  
w Warszawie – według tablic od nr 1 do nr 7 stanowiących załącznik do Regulaminu.
Dla lokali w budynkach nowowybudowanych – współczynniki powyższe ustala Za-
rząd Spółdzielni. 

8. Indywidualny koszt zużycia ciepła na potrzeby podgrzania wody   (c.w.)   wyznacza się
dla  poszczególnych  lokali  częściowo w proporcji  do  wskazań  wodomierzy  ciepłej
wody we  wszystkich  lokalach  rozliczanej  nieruchomości  oraz  w proporcji  do  po-
wierzchni zajmowanych lokali, w sposób następujący:

 15% kosztów rozdziela się proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego lokalu,
jest to składnik stały,

 85% kosztów rozdziela się w oparciu o wskazania wodomierzy ciepłej wody, jest
to składnik zmienny.

9. Przedpłaty na poczet ogrzewania i podgrzania wody wnoszone będą przez użytkowni-
ków comiesięcznie, a wymiar tych przedpłat musi zapewnić pełne pokrycie ponoszo-
nych kosztów  - w okresie rozliczeniowym.

9.1 przedpłaty na poczet ogrzewania będą ustalane przez firmę rozliczeniową każdo-
razowo po dokonanym rozliczeniu, dla wszystkich użytkowników lokali indywi-
dualnie,  na bazie ostatniego rozliczenia,  przy uwzględnieniu przewidywanych
kosztów ogrzewania, obejmujących prognozę wzrostu ceny ciepła i średnią ilość
(z ostatnich trzech sezonów rozliczeniowych) dostarczanego cieplika do rozli-
czanej nieruchomości (z uwzględnieniem zapisu punktu V ppkt 1, 2, i 5.1).

9.2 przedpłaty na poczet podgrzania wody ustalane będą przez firmę rozliczeniową
dla  wszystkich  użytkowników  –  każdorazowo  po  dokonanym  rozliczeniu  
i zawierać będą indywidualną normę zużycia ciepłej wody (z ostatniego rozli-
czenia)  oraz  przewidywane koszty podgrzania  wody,  obejmujących prognozę
wzrostu ceny ciepła i średnią ilość (z ostatnich trzech sezonów rozliczeniowych)
dostarczonego  cieplika  do  rozliczanej  nieruchomości  
(z uwzględnieniem zapisu punktu V ppkt 3 i 5.2).

9.3 w przypadku  wystąpienia  wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych
lub większego niż przewidywano wzrostu taryfy dostawcy, Zarząd Spółdzielni
może zmienić wysokość przedpłat w trakcie okresu rozliczeniowego – po uzy-
skaniu opinii Rady Nadzorczej.

10. Rozliczenie Spółdzielni z użytkownikiem nastąpi w terminie do 4 miesięcy od daty
odczytu, dokonanego zgodnie z harmonogramem, przy czym:

10.1 jeżeli użytkownik nie ma zaległości wobec Spółdzielni, nadpłata zostanie zali-
czona na poczet przyszłych opłat za używanie lokalu lub na pisemny wniosek
użytkownika wypłacona w terminie do 15 dni od daty złożenia wniosku;

10.2 nadpłata  wynikająca  z  rozliczenia  nie  będzie  użytkownikowi  wypłacona  
w przypadku zaległości z tytułu opłat za używanie lokalu; nadpłata powyższa
umniejszy zadłużenie wobec Spółdzielni;
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10.3 niedopłatę wynikającą z rozliczenia, użytkownik zobowiązany jest wpłacić na
konto Spółdzielni, w ciągu 30  dni od daty otrzymania rozliczenia.  

V. ZASADY   ROZLICZEŃ   LOKALI   NIEOPOMIAROWANYCH   
I   NIEODCZYTANYCH

1. Lokal, w którym na życzenie użytkownika nie zainstalowano podzielników kosztów
ogrzewania lub użytkownik je w trakcie sezonu zdemontował lub uszkodził (choćby
jeden), uzyskuje status  lokalu ryczałtowego w zakresie c.o.
W takim przypadku zużycie w lokalu oblicza się  szacując je  według najwyższego
wskaźnika odczytu w rozliczanej nieruchomości. Na tej podstawie wyznacza się także
przedpłatę na następny okres rozliczeniowy.

2. Dla lokalu, w którym uszkodzeniu uległ ciepłomierz, wielkość rozliczanego ciepła zo-
stanie  oszacowana –  według procentowego udziału  tego  lokalu  w zużyciu  ciepła  
w rozliczanej nieruchomości – z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Na tej  podstawie  wyznacza  się  także  przedpłatę  na  następny okres  rozliczeniowy.

3. Lokal, w którym użytkownik zdemontował wodomierze ciepłej wody lub je uszkodził
(choćby jeden), uzyskuje status lokalu ryczałtowego w zakresie c.w.
Dla takiego lokalu przyjmuje  się  w rozliczeniu  zużycie  określone w ilości  3,5 m3

wody m-cznie na osobę zamieszkałą w lokalu i na tej podstawie wyznacza się przed-
płatę na następny okres rozliczeniowy.

4. Nieudostępnienie lokalu – w celu dokonania odczytów wskazań podzielników kosz-
tów ogrzewania i wskazań wodomierzy ciepłej wody spowoduje, że rozliczenie będzie
przeprowadzone w sposób następujący:

 koszty przypadające na ten lokal ustalone zostaną na poziomie wniesionych przed-
płat

 po  zakończeniu  następnego  okresu  rozliczeniowego  i  umożliwieniu  odczytu  
z dwóch sezonów w lokalach wyposażonych w podzielniki wyparkowe, odczyt
wskazań dwuletnich zostanie podzielony przez dwa.

5. Przedpłaty dla nieudostępnionego lokalu, po pierwszym okresie rozliczeniowym usta-
lone zostaną w sposób następujący:

V.1 w zakresie c.o. – na poziomie najwyższego wskaźnika odczytu (analogicznie jak
lokale ryczałtowe w ppkt 1.)

V.2 w zakresie c.w. – na poziomie zużycia w ilości 3,5 m3 wody m-cznie na osobę
zamieszkałą w lokalu (analogicznie jak lokale ryczałtowe w ppkt 3.)

6. W przypadku braku możliwości odczytu lokalu – po dwóch sezonach w zakresie c.o.
 i c.w. – lokal uzyskuje status lokalu nieopomiarowanego i rozliczony zostanie ryczał-
towo w sposób określony w ppkt 1 dla c.o. i w ppkt 3 dla c.w.

 
7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Spółdzielni, w lokalach nie odczytanych

w pierwszym lub w drugim terminie regulaminowym, można będzie dokonać indywi-
dualnego odczytu (na koszt użytkownika) i rozliczenia tego lokalu nawet po dokona-
nym  rozliczeniu  nieruchomości.  Wynikająca  z  tego  rozliczenia  różnica  
w kosztach, zostanie przeksięgowana w danej nieruchomości – na następny okres roz-

5



liczeniowy.

8. W przypadku samowolnego zdemontowania grzejnika centralnego ogrzewania, rozli-
czenie kosztów ogrzewania zostanie dokonane przy założeniu istnienia w nim grzejni-
ka zgodnego z projektem technicznym instalacji centralnego ogrzewania. Szacunkowe
zużycie  ciepła  będzie  wyznaczone  przez  firmę  rozliczającą  w  oparciu  
o  charakterystykę  ciepną  danego  grzejnika,  uwzględniającą  moc  cieplną  grzejnika
oraz współczynnik zużycia odpowiedni dla typu podzielnika zamontowanego w danej
nieruchomości.

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE  

1. Rozliczenie otrzymuje użytkownik posiadający – w chwili rozliczenia tytuł prawny do
lokalu.

2. Koszty rozliczenia (tj. odczytów wskazań urządzeń, wymiany kapilar i plomb, prze-
tworzenia danych, wystawienia rachunku końcowego) pokrywają użytkownicy – jed-
norazowo przy dokonanym rozliczeniu – w wysokości wniesionej przez Spółdzielnię
do firmy rozliczającej.

3. Koszty przemontowania podzielników w związku z dokonaną wymianą grzejników
lub w związku z ich zniszczeniem pokrywają użytkownicy. 

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej rozliczonej ener-
gii cieplnej. Reklamacje te należy składać w formie pisemnej – do Spółdzielni. Spół-
dzielnia  udzieli  odpowiedzi  w  oparciu  o  opinię  merytoryczną  uzyskaną  
z firmy rozliczającej – w terminie do 30 dni od złożenia reklamacji.

5. Okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od ure-
gulowania  niedopłaty  w  terminie  wskazanym  w  pkt.  IV  ppkt  10.3

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Regulamin  niniejszy  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Spółdzielni
Mieszkaniowej  w Nowym Tomyślu Uchwałą nr 46 z dnia 11.08.2008r.
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