
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R E G U L A M I N 

 
ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ 

DO LOKALI NA POTRZEBY CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ        

W ZASOBACH 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSÓB PRAWNYCH 

„DOM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
ROZDZIAŁ I 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z 

późniejszymi zmianami); 

2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych [Dz. U.  z 2021 r. poz. 

1208 z późniejszymi zmianami]; 

3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 718); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1065); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 

poz. 836). 

 

 
ROZDZIAŁ II 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w 

budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych „DOM”, 

wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania, do których ciepło dostarczane jest przez 

dostawcę ciepła, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią. 

2. Koszty dostawy energii cieplnej do nieruchomości obejmują wydatki związane z zapłatą 

faktur za dostawę energii cieplnej. 

3. Do rozliczeń kosztów dostawy energii na potrzeby centralnego ogrzewania - okresem 

rozliczeniowym jest 12 miesięcy - tj. od 1 stycznia roku poprzedniego do 31 grudnia roku, za 

który następuje rozliczenie kosztów zużytej energii cieplnej.  

4. Do rozliczeń kosztów dostawy energii na potrzeby podgrzania wody użytkowej ustala się 

dwa okresy rozliczeniowe w danym roku kalendarzowym tj. od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 

danego roku kalendarzowego (pierwszy okres rozliczeniowy) oraz od 1 lipca do 31 grudnia 

tego roku (drugi okres rozliczeniowy). 



 

DEFINICJE POJĘĆ 

 

§ 2 

 
 

1. Przez „nieruchomość” rozumie się nieruchomości budynkowe będące własnością lub w 

użytkowaniu wieczystym Zarządcy lub zarządzane przez Zarządcę. 

2. Przez „Użytkownika” rozumie się osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu 

(najemcę). 

3. Przez „urządzenie pomiarowe” rozumie się wodomierz, ciepłomierz główny lub 

indywidualny, posiadający ważną legalizację i dopuszczony do stosowania na mocy 

odrębnych przepisów. 

4. Przez „koszty dostawy energii cieplnej” rozumie się wydatki z tytułu zapłaconych przez 

Spółdzielnię faktur dostawcy ciepła, za dostarczoną energię cieplną. 

5. Przez „odczyt” rozumie się odczyty wskazań ciepłomierzy dokonywane przez osoby 

upoważnione przez Spółdzielnię. 

6. Przez „zaliczkę” rozumie się przewidywany roczny koszt ciepła, ponoszony przez 

Użytkowników.  Zaliczka wnoszona jest przez Użytkowników w ratach miesięcznych. 

7. Przez „węzeł cieplny” rozumie się połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do 

wymiany ciepła pomiędzy siecią a odbiorcami umożliwiające pomiar i regulację parametrów 

nośnika ciepła (temperatura, ciśnienie, przepływ). 

8. Przez „Zarządcę” - rozumie się Spółdzielnię Mieszkaniową Osób Prawnych DOM. 

 
 

ROZDZIAŁ III 

 

                                      KOSZTY DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ 

 

§ 3 

 

Podział kosztów energii cieplnej na poszczególne węzły dokonywany jest przez Zarządcę     

w oparciu o wysokość należności na rzecz dostawcy ciepła. Koszty te ewidencjonowane są 

odrębnie dla każdego węzła. 

 

 
ROZDZIAŁ IV 

 

                  LOKALE WYPOSAŻONE W CIEPŁOMIERZE INDYWIDUALNE 

 

§ 4 

 

1. W lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne koszty zużycia ciepła ponoszone   

przez Użytkownika zostaną rozliczone na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 

Pozostałe koszty: stałe i wspólne będą dzielone proporcjonalnie do udziału w nieruchomości 

wspólnej. 

2. Ciepłomierze indywidualne są własnością Użytkowników, którzy ponoszą koszty związane 

z wymianą urządzeń po utracie ważności cechy legalizacyjnej lub w przypadku ich 

uszkodzenia. 

3. W przypadku niezawinionego przez Użytkownika uszkodzenia ciepłomierza 

indywidualnego, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania zostanie wykonane w oparciu   

o iloczyn średniego zużycia ciepła z bieżącego sezonu grzewczego, przypadającego na 1 m² 

p.u. lokali w obrębie węzła cieplnego i powierzchni danego lokalu. 

4. Uszkodzenie ciepłomierza indywidualnego Użytkownik powinien zgłosić niezwłocznie 

Zarządcy. 



ROZDZIAŁ V 

 

ZALICZKI I ICH ROZLICZENIE 

 

§ 5 

 

1. Na poczet kosztów energii cieplnej Użytkownicy wpłacają comiesięczne zaliczki,              

w wysokości ustalonej przez Zarządcę na podstawie poniesionych kosztów (stawka określona 

w zł/m² p.u.). Wysokość zaliczek może ulec zmianie w trakcie trwania okresu 

rozliczeniowego. 

Rozliczenie kosztów ogrzewania uwzględnia wysokość zaliczek naliczonych na konto lokalu, 

określonych w zestawieniu opłat lokalowych. 

2. Rozliczenie zaliczki następuje w okresie trzech miesięcy po wykonaniu odczytu 

ciepłomierzy, nie później niż do 31 grudnia każdego roku.  

3. Jeżeli w wyniku rozliczenia kosztów ciepła wystąpi nadpłata, wysokość nadpłaty zostaje 

zaliczona na poczet bieżącej opłaty miesięcznej za lokal. 

4. Jeżeli Użytkownik jest zadłużony w opłatach względem Zarządcy, nadpłata zaliczana 

zostaje na poczet odsetek oraz najstarszych należności z tytułu zadłużenia w opłatach za 

użytkowanie lokalu. 

5. Jeżeli suma zaliczek nie pokryła wartości należnych opłat za ciepło, Użytkownik 

zobowiązany jest wpłacić brakującą kwotę równocześnie wraz z najbliższą wpłatą należności 

za użytkowanie lokalu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania rozliczenia. 
 
 

ZMIANA UŻYTKOWNIKA LOKALU 

 

§ 6 

 

W przypadku zmiany Użytkownika lokalu, opłaty za ogrzewanie tego lokalu w okresie 

rozliczeniowym ponosi Użytkownik, który zajmuje go w chwili sporządzenia rozliczenia 

kosztów ogrzewania. Sprzedający i kupujący lokal są zobowiązani do uzgodnienia sposobu    

i trybu podziału kosztów ogrzewania, poprzez np. stosowne zapisy w treści aktu notarialnego 

dotyczącego zawieranej transakcji. 
 

ROZDZIAŁ VI 

 

WARUNKI TECHNICZNE 

 

§ 7 
 

1. Użytkownik lokalu nie może ingerować w istniejący układ centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody. W szczególności niedopuszczalne jest: montowanie dodatkowych grzejników, 

powiększanie zestawu grzejników, wymiana i demontaż grzejników, spuszczanie wody          

z instalacji centralnego ogrzewania, zmiana nastaw zaworów grzejnikowych. W przypadku 

stwierdzenia dokonania zmian bez zgody Zarządcy, Użytkownik pokrywa koszty związane z 

doprowadzeniem instalacji do stanu pierwotnego. 

2. Niedopuszczalne są umyślne uszkodzenia ciepłomierzy indywidualnych, ich zabezpieczeń 

oraz inne działania zmierzające do zafałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego 

rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. 

 

 



ROZLICZENIE W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 

§ 8 

Jeżeli Użytkownik lokalu nie udostępni ciepłomierzy w celu dokonania ich odczytu albo 

dokona ingerencji w te urządzenia w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, 

Spółdzielnia obciąży Użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami 

ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów 

ogrzewania m2 powierzchni budynku i powierzchni lokalu użytkowanego. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

REKLAMACJE ROZLICZEŃ 

 

§ 9 

 

1. Użytkownik lokalu może złożyć pisemną reklamację wykonanego rozliczenia, zawierającą 

wyczerpujące uzasadnienie, w terminie 14 dni od jego otrzymania. Po tym terminie 

reklamacje nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje uznane, wynikające z postanowień regulaminu, obciążają koszty danego węzła 

w następnym okresie rozliczeniowym. Przysługujące Zarządcy bonifikaty od dostawcy, 

dotyczące opłat za ciepło dostarczone do budynków, a wynikające z zaniżenia jego 

parametrów, pomniejszają koszty dostawy ciepła do budynków. 

3. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 6-ciu tygodni od daty jej wniesienia. 

4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Użytkownika od obowiązku uiszczenia w ustalonym 

terminie należności wynikającej z rozliczenia. Niezapłacona należność podlega windykacji. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
 

§ 10 

 

1. Koszt podgrzania wody w okresie letnim (tj. w okresie, w którym nie jest dostarczane 

ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania) jest przyjmowany według rozliczenia z dostawcą 

ciepła za rzeczywiste zużycie. Koszt podgrzania wody w pozostałych miesiącach przyjmuje 

się jako wartość średnią miesięczną z okresu letniego. Koszt energii cieplnej przypadający na 

centralne ogrzewanie budynku lub jego części zasilanej z danego węzła cieplnego – to różnica 

pomiędzy całkowitym kosztem energii cieplnej i jej kosztem na przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej. 

2. Zaliczkę na podgrzanie 1m3 wody, stosowaną w rozliczeniu z użytkownikami lokali, 

Zarządca ustala na podstawie:   

a) odczytów wodomierzy domowych wody ciepłej określających ilość wody zużytej              

w ostatnim okresie rozliczeniowym, 

b) opłat pobieranych przez dostawcę ciepła za zużycie energii cieplnej do podgrzania wody 

(tzw. opłata zmienna). 

3. Koszty dostawy wody ciepłej - zaewidencjonowane w węźle - podlegają w całości 

rozliczeniu z Użytkownikami lokali, które znajdują się w tym węźle. 

4. Dla lokali nieopomiarowanych przyjmuje się, iż zużycie wody podgrzanej wynosi 4,0 m3 

miesięcznie na jednego mieszkańca lokalu. 

 



§ 11 

1. Rozliczenie kosztów zużycia wody z użytkownikami lokali następuje w dwóch etapach.             

Etap I - miesięczne wnoszenie zaliczek na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody.  

 1/ Wysokość miesięcznych zaliczek ustalana jest na podstawie średniego miesięcznego     

zużycia wody ciepłej za poprzednie półrocze w danym lokalu oraz opłat za energię 

cieplną do podgrzania wody pobieraną przez dostawcę ciepła. 

 2/ Na uzasadniony wniosek Użytkownika lokalu Zarządca może ustalić opłatę 

 zaliczkową indywidualnie dla danego lokalu.  

 3/ Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpią istotne zmiany w wysokości cen

 stosowanych przez dostawców lub zmiana innych warunków umowy mająca wpływ

 na wysokość kosztów, to dopuszcza się korektę ustalonych zaliczek na podstawie

 decyzji Zarządcy. 
 

  Etap II - półroczne rozliczenie, następuje poprzez zbilansowanie wniesionych za ten okres   

  zaliczek z kosztami zużycia wody w tym okresie wynikającymi ze wskazań wodomierzy  

  domowych. 

 

         1/  Zarządca dokonuje odczytu wodomierzy (w m3 do jednego miejsca po przecinku) 

dwa razy w roku, w ustalonych terminach - czerwiec oraz grudzień każdego roku. 

2/  Półroczne rozliczenie zaliczek Zarządca sporządza w formie wydruku oraz 

przekazuje Użytkownikowi lokalu w terminie do ostatniego dnia miesiąca 

następującego po półroczu, którego rozliczenie dotyczy.  

3/  Wykazaną na wydruku różnicę (nadpłata, niedopłata) Użytkownik rozlicza poprzez 

korektę opłaty czynszowej w miesiącu następnym po otrzymaniu wydruku. 

 4/  Do czasu otrzymania wydruku z ustaloną nową wysokością zaliczki, obowiązuje    

  zaliczka w dotychczasowej wysokości. 

§ 12 

1. Wykonując pełne rozliczenie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych Zarządca 

bilansuje faktycznie poniesione koszty podgrzania wody (zaewidencjonowane na węźle) 

z dochodami (wpływami) uzyskanymi na jej pokrycie w postaci zaliczek wnoszonych 

przez Użytkowników lokali zasilanych z tego węzła. 

2. Jeżeli w wyniku rozliczenia pełnego stwierdzona zostanie różnica pomiędzy 

kosztami podgrzania wody dla całego budynku wynikającymi z opłat faktur 

przypadających do rozliczenia dla tego budynku a sumą naliczonych opłat zaliczkowych 

na poczet tych kosztów przez Użytkowników lokali, powstały niedobór obciąża 

użytkowników lokali i dzielony jest wprost proporcjonalnie do wielkości zużycia wody 

ciepłej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IX 

 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

§ 13 

 

1. Zmiana cen dostawy energii cieplnej w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie 

powoduje konieczności wykonania odczytów dodatkowych. Przyjmuje się, że zużycie energii 

w poszczególnych ,,okresach cenowych” jest proporcjonalne we wszystkich lokalach 

mieszkalnych. 

2.Regulamin obowiązuje od dnia …………………………… r. i jest załącznikiem do 

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia ………………………. 

 
 
 

 
Podpisy Rady Nadzorczej 

 
 
 
 

Ewa Zysnarska   Marek Zygmański              Martyna Skrzypkowska 

 

 

 


