
Regulamin

rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za 

ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków 

wielorodzinnych  na  terenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Bocianek”  wg 

faktycznie poniesionych kosztów ogrzewania.

Na koszt centralnego ogrzewania składa się:

- koszt mocy zamówionej,

- koszt zużytej energii cieplnej,

- koszt zużytej wody na uzupełnienie ubytku w sieci,

- koszt przyłącza do sieci,

- koszt związany z odczytem i rozliczeniem zużytego ciepła,

- koszt konserwacji instalacji c.o.

§ 2

1.  Ze   względu   na   sposób   rozliczania   kosztów   ciepła   za   centralne 

ogrzewanie budynki dzielą się na: 

1.1. Budynki opomiarowane: 

a) przy pomocy podzielników kosztów – lokale mieszkalne Bocianek, 

b) przy pomocy ciepłomierzy lokalowych – lokale mieszkalne i użytkowe 

Nowy Bocianek. 

1.2. Budynki nieopomiarowane – lokale użytkowe - Bocianek. 

2. Sposób   rozliczania   kosztów   ciepła   na   lokale   zależy   od   sposobu 

opomiarowania  budynków.
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§ 3

1. W budynkach opomiarowanych okres rozliczeniowy sezonu grzewczego 

obejmuje okres od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 lipca roku 

następnego,  a  rozliczenie  kosztów  c.o.  następuje  nie  później  niż  do 

dwóch miesięcy od zakończenia  okresu rozliczeniowego.

2. W budynkach nieopomiarowanych koszty c.o. rozliczane są na bieżąco 

w comiesięcznych fakturach.

II. Rozliczanie kosztów c.o. w budynkach wyposażonych w podzielniki 

kosztów ciepła.

§ 4

1. W budynkach,   w  których  lokale   wyposażone   są   w  podzielniki 

kosztów centralnego ogrzewania, całkowite koszty ciepła dzieli się na:  

-koszty stałe –niezależne od lokatora tj. moc zamówiona , 

przesył, ogrzewanie piwnic, klatek, łazienek - obliczane w 

odniesieniu do powierzchni  mieszkań.

-koszty zmienne –zależne od lokatora - według wskazań 

podzielników,

2. Struktura podziału kosztów na stałe i zmienne ustalana jest przez Zarząd    

i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

§ 5

Fizyczną jednostką rozliczenia kosztów energii cieplnej jest:

1. zł/  jednostkę-   w  przypadku  opomiarowania  zużycia  ciepła 

w  grupowych  węzłach  cieplnych  oraz  zainstalowania  podzielników 

kosztów  c.o.  w  poszczególnych  mieszkaniach.  Wartość  jednej 

jednostki  ustalona  jest  na  podstawie  kosztów  zużycia  ciepła  na 

poszczególnych węzłach cieplnych,

2. zł/m² powierzchni mieszkania-  w przypadku gdy nie ma podzielników 

kosztów c.o. w mieszkaniach.
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§ 6

1. Rozliczenie następuje na podstawie odczytów podzielników kosztów 

zainstalowanych  na  grzejnikach  w  lokalu  mieszkalnym  po 

zakończeniu sezonu grzewczego.    Instalowane podzielniki  kosztów 

winny być zgodne z normą PN EN 834.

2. Opłatą  za  zużytą  energię  cieplną  w  okresie  rozliczeniowym 

obejmującym  sezon  grzewczy  jest  zaliczka  ustalona  przez  Zarząd. 

Zaliczka  ustalona  będzie  wg  zużycia  ciepła  za  poprzedni  okres 

rozliczeniowy  z  uwzględnieniem  wzrostu  taryfy  MPEC  Kielce 

w przeliczeniu na m².

3. Pomimo  wyposażenia  instalacji  c.o.  w  podzielniki  kosztów, 

użytkownik  lokalu  mieszkalnego  zostanie  obciążony  za  ogrzewanie 

mieszkania  wg  stawki  za  1  m²  powierzchni  użytkowej  mieszkania 

powiększonej  o  50%,  a  ustalonej  a  podstawie  średnich  kosztów 

zużycia ciepła w danym budynku w przypadku:

a)  dwukrotnej  nieobecności  użytkownika  w  wyznaczonych  z  7 

dniowym wyprzedzeniem, terminach dokonywania odczytów,

b)  stwierdzenia zerwania plomby lub uszkodzenia podzielnika,

c) jakichkolwiek zmian w instalacji centralnego ogrzewania bez zgody 

Spółdzielni,

d)  innych  sytuacji  uniemożliwiających  prawidłowe  odczytanie 

podzielnika,

e) samowolnego przełożenia podzielnika kosztów.

4. Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego nie wyraża zgody na montaż 

zaworu  termostatycznego  i  podzielnika  kosztów,  rozliczenie  za 

centralne ogrzewanie dokonywane jest wg stawki za 1 m²  powierzchni 

mieszkania w wysokości określonej w § 6 pkt 3.
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5. Średni, roczny koszt ogrzania 1m² powierzchni użytkowej wylicza się 

w  drodze  podzielenia  globalnej  kwoty  kosztów  centralnego 

ogrzewania przez powierzchnię użytkową danego budynku.

6. Przy  rozliczaniu   kosztów  ogrzewania  stosowane  są  współczynniki 

redukcyjne  ,  korygujące  zużycie  energii  cieplnej  w  zależności  od 

usytuowania mieszkania w bryle budynku.

7. Dla zapobieżenia degradacji zasobów mieszkaniowych ( zawilgocenie, 

a  następnie     zagrzybienie)     powstającej     z     nadmiernej 

oszczędności  ogrzewania   lokali   oraz     przerzucania   kosztów 

ogrzewania   na   sąsiadów,   wprowadza   się   minimalne   koszty 

indywidualne  ogrzewania mieszkania.  

  

7.1.Każdy  lokator  powinien  utrzymać  temperaturę  w  mieszkaniu 

w  wysokości  minimum  +16°C  (zapobieganie  degradacji  obiektu 

budowlanego - zawilgoceniu, przemarzaniu, pleśni itp.).

7.2.Minimalną  temperaturę  w  mieszkaniu  uzyskuje  się  przy  zużyciu 

ciepła w wysokości 40% średniego zużycia ciepła w budynku na 1 m² 

powierzchni mieszkań.

7.3.Minimalne zużycie ciepła w wysokości 40% średniego zużycia ciepła 

w budynku jest normą obowiązującą we wszystkich mieszkaniach.

7.4.Mieszkania,  które  zużyły  ciepła  poniżej  wyznaczonej  normy 

minimalnego  zużycia  zostaną  obciążone za  ciepło w wysokości  tej 

normy.

7.5.Minimalne  zużycie  ciepła  dla  każdego  lokalu  wylicza  firma 

rozliczająca  i  uwzględnia  w  swoim  systemie  rozliczeniowym 

następujące wyliczenia:

a) sumuje zużycie - ilość jednostek z podzielników w budynku,

b) sumuje powierzchnię użytkową w budynku,

4



c) wylicza  ilość  jednostek  przypadających  na  1  m²  powierzchni 

użytkowej mieszkań i lokali,

d) wylicza  40% ilości  jednostek  obliczeniowych  przypadających  na 

powierzchnię  użytkową  poszczególnych  mieszkań  (obowiązująca 

norma),

e) dla mieszkań, które mają niższe zużycie jednostek obliczeniowych 

od  wyliczonej  normy  –  przyjmuje  do  rozliczenia  wartość 

obowiązującej normy.

§ 7

Na pomieszczenia dodatkowe posiadające instalację c.o. opłaty są  ustalane 

w odrębnych umowach z członkami Spółdzielni.

III.  Rozliczenie  kosztów  c.o.  w  budynkach  wyposażonych 

w ciepłomierze.

§ 8

1. Rozliczenie  następuje  na  podstawie  odczytów  ciepłomierzy 

zainstalowanych na wejściu instalacji c.o. do lokalu mieszkalnego, po 

zakończeniu  sezonu  grzewczego.   Ciepłomierze     podlegają 

legalizacji     zgodnie     z     obowiązującymi  przepisami 

o  urządzeniach  pomiarowych.                           

2. Opłatą  za  zużytą  energię  cieplną  w  okresie  rozliczeniowym 

obejmującym  sezon  grzewczy  jest  zaliczka  ustalona  przez  Zarząd. 

Zaliczka  ustalona  będzie  wg  zużycia  ciepła  za  poprzedni  okres 

rozliczeniowy  z  uwzględnieniem  wzrostu  taryfy  MPEC  Kielce 

w przeliczeniu na m².

§ 9

1. W     budynkach   z   lokalami   wyposażonymi   w   ciepłomierze 

lokalowe,  całkowite  koszty  ciepła  zużywanego  na  centralne 
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ogrzewanie  dzielone  są  na  koszty  stałe  i  zmienne,  zgodnie 

z obciążeniem dostawcy ciepła. 

2. Koszty   stałe   dzielone   są   na   lokale   proporcjonalnie   do   udziału 

powierzchni   lokalu,   w  ogólnej   sumie   powierzchni  wszystkich 

lokali  w budynku. 

3. Koszty  zmienne  centralnego  ogrzewania,  dzielone  są  na    koszty 

zmienne  wspólne,  wynikające  z  różnicy  GJ  wykazywanych  przez 

ciepłomierz    główny    i    sumę    GJ    wykazanych    przez 

ciepłomierze  lokalowe,  oraz  na  koszty  zmienne  indywidualne 

wynikające z sumy GJ 

wykazywanych przez ciepłomierze lokalowe w budynku.

4. Koszty  zmienne  wspólne    dzielone  są  na  lokale  w  sposób określony  

dla podziału kosztów stałych  w ust.2. 

5. Koszty zmienne indywidualne dzielone  są na lokale  według  wskazań

ciepłomierzy lokalowych. 

IV. Zasady rozliczenia finansowego w opomiarowanych budynkach.

§10

1. Jeżeli  użytkownik  lokalu  mieszkalnego  ma  nadwyżkę  opłat  za  ciepło 

Spółdzielnia zwraca nadpłacone kwoty w formie bezgotówkowej poprzez 

zaliczenie ich na poczet bieżącego czynszu lub na wniosek użytkownika, 

wypłaca gotówkę jeżeli nie ma zaległości czynszowych. 

2. W przypadku niedopłaty następuje  wezwanie użytkownika do wpłacenia 

przedmiotowej kwoty przy najbliższej opłacie czynszowej.

3. Użytkownikowi  mieszkania  nie  przysługuje  prawo  do  odsetek  w 

przypadku  wystąpienia  nadpłaty  wynikającej  z  rozliczenia  opłat  c.o., 

jednocześnie  Spółdzielnia  nie  nalicza  odsetek  z  tytułu  niedopłaty 

w okresie rozliczeniowym.
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§11

1. W przypadku zmiany użytkownika lokalu koszty centralnego ogrzewania 

rozliczają   wzajemnie  między  sobą  zbywca  z  nabywcą,  z  tym  że 

obowiązek wpłaty do Spółdzielni niedopłaty po okresie rozliczeniowym 

spoczywa na nabywcy. 

2. Informację  o  nierozliczonych  kosztach  c.o.  należy  umieszczać 

w  wydanym  zaświadczeniu  o  prawie  do  lokalu   wydawanym  przez 

Spółdzielnię.

V. Rozliczenie kosztów c.o. w budynkach nieopomiarowanych.

§12

1. Opłatę  za  ciepło  w  lokalach  użytkowych  oblicza  się  na  podstawie 

ciepłomierza zamontowanego na wejściu do pawilonu.

2. Rozliczenie zużycia ciepła następuje na podstawie miesięcznych faktur od 

dostawcy ciepła.

3. W zakresie rozliczeń lokali użytkowych obowiązuje opłata dwuczłonowa 

obejmująca:

- koszty stałe ( wg dostawcy),

-koszty zmienne.

4. Koszty  na  poszczególnych  użytkowników  lokalu  dzielone  są  wg 

powierzchni użytkowej w m².

5. Licznik  energii  cieplnej  jest  własnością  odbiorcy ciepła.  W przypadku 

uszkodzenia  licznika  koszty  naprawy  lub  wymiany  obciążają  odbiorcę 

ciepła.

6. W razie uszkodzenia licznika za okres, w którym był niesprawny, koszty 

ogrzewania  naliczone będą od daty  ostatecznego  odczytu  do momentu 

usunięcia  awarii  potwierdzonego stosownym protokołem,  na podstawie 

zużycia energii   w lokalu z uwzględnieniem analogicznego okresu oraz 

zewnętrznych warunków temperaturowych.
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§13

1. Regulamin  został  zatwierdzony  uchwałą  nr  13/15  Rady  Nadzorczej 

z dnia 25 czerwca 2015r.

2. Traci  moc  Regulamin    rozliczenia  kosztów  centralnego  ogrzewania 

i  sposobu ustalania  opłat  za  ogrzewanie  mieszkań i  lokali  użytkowych 

z dnia 24 kwietnia 2014r.

§14

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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