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Tekst jednolity  

 

   R  E  G  U  L  A  M  I  N  
ROZLICZANIA  KOSZTÓW  DOSTAW  ENERGII  CIEPLNEJ  NA 

POTRZEBY  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA  I  PODGRZANIA 

WODY 

 
Zmiany regulaminu, które weszły w życie dnia 25 stycznia 2010r. zostały zaznaczone na zielono. Zmiany te 
wynikają z Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” nr   2 / 2010 z dnia 25 stycznia 
2010r. 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

 Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz.U. z 2006 r Nr 89, 

poz. 625 j.t  z późn. zm.) 

 Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 (Dz.U. z 

2003r. Nr 118, poz.1116  j.t z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2006 r Nr 

156 poz.1118 j.t z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - (Dz. U. z 2002 r. nr 15 poz. 690  z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002r. nr 

8, poz. 70). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                      

z 16 sierpnia 1999r w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 836) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 

czerwca 2008r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez 

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji (Dz.U. z 2008r. nr 122 poz.794)  

 Polska Norma  Nr PN EN 835 „Podzielniki kosztów ogrzewania do 

rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy bez zasilania energią 

elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego”. 

 Polska Norma  Nr PN EN 834 „Podzielniki kosztów ogrzewania do 

rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy zasilane energią 

elektryczną”. 

 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”  

 Umowy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Przełom” a sprzedawcami 

energii cieplnej. 

 Umowa z firmą rozliczającą koszty centralnego ogrzewania i wody. 
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II. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa  zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i 

podgrzewania wody. 

2. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć: 

1) Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku 

Mazowieckim, 

2) lokal – mieszkanie lub lokal użytkowy, 

3) lokal opomiarowany – lokal  wyposażony w urządzenia niezbędne do 

indywidualnego rozliczenia kosztów, tj. wodomierz, podzielnik kosztów 

lub ciepłomierz lokalowy, 

4) lokal nieopomiarowany – lokal nie wyposażony w urządzenia niezbędne 

do indywidualnego rozliczenia kosztów, 

5) c.o. - centralne ogrzewanie, 

6) c.w.u – ciepła  woda  użytkowa, 

7) okres rozliczeniowy – przedział czasu od daty zakończenia ubiegłego 

okresu rozliczeniowego do dnia zakończenia następnego,  

8) sezon grzewczy – przedział czasu od dnia rozpoczęcia do dnia 

zakończenia ogrzewania, 

9) podzielnik kosztów – urządzenie wskaźnikowe służące do podziału 

kosztów c.o., tj. podzielnik wyparkowy, podzielnik elektroniczny, 

ciepłomierz lokalowy, wodomierz c.w.u. 

10)węzeł cieplny – pomieszczenie w którym, znajduje się zespół połączonych 

ze sobą urządzeń i instalacji służących do przekazywania energii cieplnej, 

przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego,  

11)odbiorca ciepła - indywidualny odbiorca posiadający tytuł prawny do      

lokalu, 

12)sprzedawca -  dostawca energii cieplnej, 

13)rozliczający – firma  rozliczająca koszty zakupu ciepła przypadające dla     

indywidualnych odbiorców ciepła, 

14)opłata stała  - opłata uiszczana na rzecz sprzedawcy energii cieplnej, na     

opłatę tą składa się opłata za moc zamówioną oraz za przesył,  

15)opłata zmienna – oplata uiszczana na rzecz sprzedawcy energii cieplnej,  

jest to koszt  faktycznie pobranej energii cieplnej ustalony na podstawie 

wskazań urządzeń pomiarowych w węzłach cieplnych budynków. 

3. W rozliczaniu kosztów ciepła stosowane są następujące jednostki : 

1) m 
2 
 - do określania powierzchni użytkowej lokali i budynków, 

2) m 
3 
-  stosowany do określania zużycia ciepłej wody, 

3) jednostka rozliczeniowa  -  iloczyn odczytanych z podzielnika jednostek 

zużycia i współczynników korekcyjnych. 

4. Za powierzchnie ogrzewane centralnie uważa się powierzchnie użytkowe 

lokali, w tym powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o., 

wchodzących w skład lokalu i ogrzewanych pośrednio ciepłem z 

sąsiadujących pomieszczeń, oraz powierzchnie wspólnego użytkowania                

/ klatki schodowe , pralnie , suszarnie , itp. / 
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5. Narzędziami służącymi do podziału kosztów zmiennych zużycia ciepła na 

potrzeby c.o. przez poszczególne lokale są podzielniki kosztów. Zasady 

montażu podzielników określone są przez przywołaną na wstępie Polską 

Normę oraz wytyczne rozliczającego i nie podlegają negocjacjom z odbiorcą 

ciepła. 

6. Narzędziami do podziału kosztów podgrzania c.w.u. są wodomierze c.w.u. 

7. Rozliczeniu podlegają całkowite koszty poniesione z tytułu kosztów stałych i   

    kosztów zmiennych dla potrzeb c.o. i c.w.u. wynikające ze zużycia  

    udokumentowanego przez sprzedawcę, 

8. Koszty energii cieplnej pokrywane są przez odbiorców ciepła.  

9. Spółdzielnia ustala stawki opłat zaliczkowych, pobiera opłaty, dokonuje 

rozliczenia kosztów podgrzania c.w.u., prowadzi ewidencję kosztów c.o. 

odrębnie dla każdej nieruchomości lub budynku w zależności od miejsca 

usytuowania licznika ciepła, a także dokonuje bieżącej analizy tych kosztów 

oraz zleca i nadzoruje rozliczenia wykonywane przez rozliczającego. 

10.Wystawione przez sprzedawców faktury dotyczące energii cieplnej księguje   

      się w koszty tej energii w wartości netto. Podatek VAT wyliczony zgodnie    

     ze strukturą sprzedaży z faktur dotyczących energii cieplnej księguje się w  

     oddzielnych pozycjach  kosztów. Jest on rozliczony na koniec okresu   

     sprawozdawczego proporcjonalnie do poniesionego kosztu netto po  

     dokonaniu korekty podatku VAT z Urzędem Skarbowym zgodnie z  

     obowiązującą  ustawą o podatku od towarów i usług. 

11. Koszty energii cieplnej dostarczanej do budynków dla potrzeb c.o. i c.w.u. są 

ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości lub 

budynku w zależności od miejsca usytuowania licznika ciepła. 

12.W przypadku zmiany systemu opomiarowania koszt tej wymiany pokrywają  

    odbiorcy ciepła. Wymiana opomiarowania dotyczy wszystkich lokali w   

    budynku, tak aby zamontowane były podzielniki jednego modelu, typu,  

    producenta. Warunkiem takiej zmiany jest złożenie oświadczenia woli przez 

wszystkie uprawnione podmioty nieruchomości budynkowej, których lokale 

mają zainstalowane podzielniki ciepła. 

13.Zmiana  systemu opomiarowania może być dokonana z dniem rozpoczęcia  

     okresu  rozliczeniowego. 

 

III. ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY 

 

1. Koszty podgrzania c.w.u. rozliczane są w następujących okresach 

rozliczeniowych: 

1) od  1 maja do 31 października,  

2) od  1 listopada do 30 kwietnia następnego roku. 

2. Koszt stały c.w.u.  rozliczany jest proporcjonalnie do ilości wszystkich lokali 

zasilanych z danego węzła cieplnego. Opłata ta jest wykazywana jako 

oddzielna pozycja w wymiarze czynszowym. 

3. Koszt zmienny podgrzania c.w.u. podlega rozliczeniu na łączne zużycie c.w.u. 

we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych zasilanych z danego 
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węzła cieplnego. 

4. Zużycie c.w.u. określa się w następujący sposób: 

1) w lokalach opomiarowanych zgodnie ze wskazaniami wodomierzy    

c.w.u.,  

2) w lokalach opomiarowanych wyposażonych tylko w wodomierz zimnej  

    wody i ciepłomierz przyjmuje się, że zużycie c.w.u. stanowi 34%       

całkowitego zużycia wody. 

3) w lokalach nieopomiarowanych, a także w przypadku uszkodzenia   

wodomierza c.w.u. lub wodomierza zimnej wody, braku legalizacji 

wodomierzy lub braku możliwości  odczytu przyjmuje się  zużycie c.w.u.  

w wysokości 2,5m
3
/osobę/miesiąc,  

4) w celu zapewnienia stałego utrzymania odpowiedniej temperatury c.w.u. 

w lokalach w których wg wskazań wodomierzy indywidualnych c.w.u. 

zużycie wody jest mniejsze niż 1m
3
 na osobę przyjmuje się zużycie: 

a. w lokalach zamieszkałych -  1m
3
 na osobę zamieszkałą w lokalu w 

okresie rozliczeniowym. 

b. w lokalach niezamieszkałych -  1m
3
 na lokal w okresie 

rozliczeniowym 

5. W lokalach opomiarowanych wyposażonych tylko w wodomierz zimnej wody 

i ciepłomierz ilość energii cieplnej, która przypada na przygotowanie c.w.u. 

oblicza się jako iloczyn  zużycia ciepłej wody wyliczony zgodnie z rozdz. III 

ust. 4 i ilości energii cieplnej niezbędnej do podgrzania 1m
3
 zimnej wody, 

który wynosi 0,242GJ/m
3
. 

6. W przypadku uszkodzenia wodomierza c.w.u. ze zdalnym odczytem poprzez 

przyłożenie magnesu neodymowego odbiorca ciepła jest rozliczany zgodnie z 

rozdz. III ust. 4 pkt 3. Ponosi on również koszt wymiany nadajnika oraz 

ponownego uruchomienia instalacji radiowej w budynku. 

7. Rozliczenie kosztów c.w.u  dokonuje się w terminie 30 dni od zakończenia 

 odczytów wodomierzy. 

 

IV. ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO  OGRZEWANIA.  

 

1. Koszty zmienne c.o. rozliczane są raz w roku, a okres rozliczeniowy obejmuje 

przedział czasu od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. 

2. Koszt stały c.o.  rozliczany jest proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej 

wszystkich lokali zasilanych z danego węzła cieplnego. Opłata ta jest 

wykazywana jako oddzielna pozycja w wymiarze czynszowym. 

3. W lokalach użytkowych w odniesieniu do kosztów stałych stosuje się 

współczynnik równy 1,25  który uwzględnia wysokość pomieszczeń powyżej 

2,5m, za wyjątkiem budynków Warszawska 163, gdzie stosuje się 

współczynnik równy 1,19 oraz 11-go Listopada 4 gdzie stosuje się 

współczynnik równy 1,16, z uwagi na łączne naliczanie opłaty stałej przez 

dostawcę na potrzeby c.o. i c.w.u. w tych budynkach.   

4. Koszt zmienny c.o. poniesiony przez budynek w okresie rozliczeniowym 

dzielony jest na: 
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1) koszt zmienny wg powierzchni (tzw. koszty wspólne) – jest to koszt ciepła 

emitowanego przez elementy pionowe i poziome instalacji c.o., grzejniki 

umieszczone w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, 

suszarnie, klatki schodowe itp.), ogrzanie powierzchni w których nie 

zainstalowano grzejników (wc, przedpokoje itp.). Wysokość kosztów 

wspólnych w odniesieniu do 1m
2
 określa się dzieląc 30% kosztów 

zmiennych dostawy energii cieplnej na powierzchnię lokali. 

2) koszt zmienny wg podzielników – jest to koszt zmienny zależny od  

indywidualnego zużycia ciepła przez lokatora.  Koszt zmienny wg 

podzielników oblicza się w odniesieniu do ilości jednostek 

rozliczeniowych. Koszt jednostki rozliczeniowej określa się dzieląc 70% 

kosztów zmiennych dostawy energii cieplnej przez łączną ilość jednostek 

rozliczeniowych w danym budynku. Koszt zmienny wg podzielników 

dotyczy lokali korzystających ze wspólnej instalacji grzewczej. 

5. Metoda zastosowana przez rozliczającego uwzględnia: 

1) współczynniki korekcyjne lokalowe – uwzględniają straty ciepła 

wynikające z różnego położenia lokali w bryle budynku. Na wysokość 

współczynnika ma wpływ min. zastosowana technologia budowy 

budynku, powierzchnia ścian szczytowych przyległych do danego lokalu, 

przeprowadzone termomodernizacje. Zmiana współczynników 

korekcyjnych lokalowych dokonywana jest po każdej modernizacji 

zmieniającej straty ciepła w budynku. 

2) współczynniki korekcyjne grzejnikowe – stosowane są ze względu na 

zróżnicowanie grzejników w mieszkaniu i budynku. W zależności od 

rodzaju, typu i wielkości grzejnika oblicza się jego wydajność  cieplną, 

której odzwierciedleniem jest współczynnik grzejnikowy. Współczynniki 

grzejnikowe wylicza się również dla grzejników rurowych tzw. świec,       

( dot. rozdz. IV ust. 10  ). 

6. W przypadku lokali w budynku nieopomiarowanym nie uwzględnia się 

współczynników korekcyjnych, a koszt ogrzania wylicza się w oparciu o 

ryczałt stanowiący iloczyn średniego kosztu ogrzania 1m
2
 powierzchni w 

danym budynku.  

7. W lokalach opomiarowanych w przypadku: 

a) uszkodzenia lub braku możliwości odczytania pojedynczego podzielnika     

     do rozliczenia przyjmuje się  średni odczyt  przypadający  na  jeden 

podzielnik w rozliczanym budynku, 

b) zdemontowania bez zgody Spółdzielni lub uszkodzenia ciepłomierza 

lokalowego – przyjmuje się zużycie ciepła proporcjonalnie do zużycia 

ciepła w poprzednim okresie rozliczeniowym, powiększone o 50%. 

8. W przypadku gdy odbiorca ciepła:  

1) bez wiedzy i zgody Spółdzielni przerobił instalację grzewczą lub 

zdemontował grzejnik lub grzejniki w zajmowanym lokalu, 

2) uszkodził podzielnik(i) c.o., 

3) zdemontował podzielniki lub uszkodził  plomby w podzielnikach kosztów, 

4) dokonał samowolnej zmiany miejsca montażu podzielników kosztów, 
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5) odmówił rozliczenia kosztów c.o. wg niniejszego „Regulaminu” 

6) uniemożliwił montaż podzielników kosztów na poszczególnych 

grzejnikach lub dokonanie odczytów podzielników w ogłoszonych      

terminach,  

wówczas rozliczenia zużycia ciepła w lokalu dokonuje się w oparciu o ryczałt 

stanowiący iloczyn średniego kosztu ogrzewania 1m
2
 powierzchni użytkowej 

budynku i powierzchni lokalu powiększonego o 50% .  

9. W przypadku gdy użytkownik lokalu uniemożliwił dokonanie odczytów 

podzielników i został rozliczony zgodnie z rozdziałem IV ust. 8, to w 

następnym okresie rozliczeniowym lokal zostanie rozliczony wg zasad 

obowiązujących dla  lokalu nie opomiarowanego (jeśli do 15 X danego roku 

odbiorca ciepła nie zgłosi potrzeby wymiany fiolki z płynem kontrolnym). 

10. W przypadku gdy w pionach łazienkowych w budynku występują 

przemiennie grzejniki z zaworami termostatycznymi i podzielnikami oraz 

grzejniki rurowe (świece) bez zaworów i podzielników – do grzejników 

świecowych przyjmuje się średni odczyt z budynku.  

11. W przypadku gdy serwisant firmy rozliczającej stwierdzi awarię 

elektronicznego podzielnika kosztów bez ingerencji odbiorcy ciepła to do 

rozliczenia kosztów dla tego podzielnika przyjmuje się średnie zużycie z 

pozostałych podzielników kosztów zamontowanych w obrębie lokalu. 

12. Dane do rozliczenia Spółdzielnia przekazuje rozliczającemu w terminie do 15 

czerwca. 

13. Rozliczający dokonuje rozliczenia kosztów zmiennych c.o. w terminie do 31 

lipca. 

14. Koszty rozliczeń wraz z odczytami podzielników stanowią osobną pozycję w 

rozliczeniu i doliczane są indywidualnie do każdego lokalu proporcjonalnie 

do ilości grzejników.  

15. Spółdzielnia dokonuje rozliczenia z odbiorcą ciepła na piśmie w ciągu 30 dni  

od uzyskania rozliczenia od rozliczającego.  

16. W uzasadnionych przypadkach, gdy w lokalu z przyczyn technicznych 

niezależnych od odbiorcy ciepła nastąpił znaczny wzrost zużycia ciepła 

Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o dokonaniu korekty rozliczenia w 

oparciu o średnie zużycie ciepła w 3 ostatnich sezonach grzewczych. 

 

V. USTALENIE  OPŁAT ZA  DOSTAWĘ CIEPŁA DO  LOKALI 

 

1. Spółdzielnia w oparciu o koszty poniesione za c.o. w poprzednim okresie 

rozliczeniowym, aktualną i przewidywaną cenę za dostawę ciepła, oraz 

prognozowane zmiany warunków pogodowych ustala jednostkowe, 

miesięczne opłaty zaliczkowe odnoszące się do przewidywanego kosztu 

zmiennego ogrzania 1m
2
 powierzchni użytkowej budynku. 

2. Stawki opłat zaliczkowych są zatwierdzane są przez Zarząd Spółdzielni.  

W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnej prośby odbiorcy ciepła 

Zarząd może wyrazić zgodę na zmianę zaliczki na poczet opłaty zmiennej za 

centralne ogrzewanie. 
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3. Opłaty zaliczkowe na poczet opłaty zmiennej pobierane są: 

1) od lokali mieszkalnych przez cały rok, 

2) od lokali użytkowych w trakcie trwania sezonu grzewczego. 

4. Opłaty zaliczkowe na poczet opłaty zmiennej za dostawę ciepła do lokalu 

mieszkalnego płatne są łącznie z opłatami z tytułu użytkowania lokalu. 

5. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem 

nabycia prawa do lokalu. 

6. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy 

ciepła powodujące istotne różnice w ilości zużytego ciepła Zarząd Spółdzielni 

może dokonywać korekt stawek opłat zaliczkowych. 

7. Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali o zmianie wysokości stawek 

pisemnie 14 dni przed terminem wnoszenia opłat, chyba że podwyżka 

spowodowana jest decyzjami urzędowymi uniemożliwiającymi 

wyprzedzające zawiadomienie odbiorców ciepła. 

8. Jeżeli w wyniku indywidualnych rozliczeń, wniesione przez odbiorcę  zaliczki 

nie pokrywają kosztów zużytej energii to jest on zobowiązany pokryć różnicę 

przy ostatecznym rozliczeniu w terminie ustalonym przez Zarząd. 

9. Jeżeli w wyniku indywidualnych rozliczeń wniesione przez odbiorcę zaliczki 

są wyższe od kosztów to nadpłata zostanie zaliczona na poczet bieżących 

opłat eksploatacyjnych lub zwrócona odbiorcy ciepła. W przypadku zaległości 

w opłacie eksploatacyjnej nadpłata wynikająca z rozliczenia zostanie 

przekazana na poczet tej zaległości. 

10. W przypadku zbycia prawa do lokalu  w trakcie okresu rozliczeniowego 

Spółdzielnia zobowiązana jest rozliczyć lokal za cały okres rozliczeniowy z 

nowym odbiorcą ciepła. Zbywca i nabywca lokalu mogą uzgodnić między 

sobą sposób podziału powstałych nadwyżek lub dopłat oraz dokonać  

odpłatnie przy udziale osoby upoważnionej  przez Spółdzielnię dodatkowego 

odczytu wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników w celu wzajemnego 

rozliczenia ewentualnych przyszłych nadwyżek lub dopłat. 

 

VI . ODCZYTY 

 

1. Odczyty wodomierzy dokonywane są dwa razy w roku na koniec okresów 

rozliczeniowych. 

2. Odczytów wodomierzy dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię. 

Każdorazowo podczas odczytów wodomierzy będzie uaktualniany rejestr 

osób zamieszkałych. 

3. Odczyty podzielników dokonywane są przez firmę rozliczeniową wg 

ustalonego harmonogramu po zakończeniu sezonu grzewczego 

(kwiecień/maj).  

4. Odczytu podzielników dokonują osoby upoważnione przez rozliczającego. 

5. O terminie odczytu podzielników Spółdzielnia oraz firma rozliczeniowa 

zawiadamia użytkowników minimum 7 dni przed terminem poprzez 

wywieszenie informacji na klatkach schodowych. 
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6. Odbiorca ciepła zobowiązany jest udostępnić lokal w wyznaczonym terminie, 

w całym przedziale czasowym wyznaczonym dla danego budynku (do czasu 

wykonania odczytu) oraz umożliwić swobodne dojście do podzielników 

kosztów. 

7. W przypadku nieobecności odbiorcy w pierwszym terminie, wyznacza się 

dodatkowy odczyt w ciągu 2 tygodni od daty pierwszego terminu odczytów. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być ustalony dodatkowy 

termin odczytu podzielników. Dokonywany jest on na pisemną lub 

telefoniczną prośbę odbiorcy ciepła. Chęć dodatkowego terminu odczytu 

należy zgłosić, tak aby ostateczny odczyt podzielników i wymiana kapilar 

została wykonana do 15 czerwca. Zgłoszenia po 15 czerwca nie będą 

rozpatrywane. Koszt dodatkowego odczytu ponosi odbiorca ciepła w 

wysokości ustalonej przez Zarząd. 

9. Wymiana fiolki z cieczą kontrolną w podzielniku wyparkowym następuje po 

odczycie podzielników. 

10. Poszczególne wartości odczytów w każdym mieszkaniu wpisywane są do 

karty odczytu i potwierdzone przez odbiorcę ciepła podpisem wraz z 

przekazaniem odbiorcy kopii karty.  

11. Przyjmuje się, że osoba pełnoletnia obecna w lokalu podczas odczytu jest 

upoważniona do udostępnienia lokalu oraz do czytelnego podpisania karty 

odczytowej.  

12. W przypadku prawidłowego odczytu wskazań i ujęcia ich w dokumentach 

odczytowych rozliczenie nastąpi z podanych w karcie odczytowej danych, 

pomimo odmowy podpisu przez użytkownika lokalu. 

 

VII.  REKLAMACJE 

 

1. Odbiorcy ciepła przysługuje prawo do reklamacji odczytu w ciągu 30 dni od 

daty pierwszego odczytu. Reklamacje te przekazywane są do rozliczającego, 

który dokona kontrolnego odczytu przy udziale pracownika Spółdzielni. 

2. Odbiorca ciepła ma prawo do reklamacji wyników rozliczenia. Pisemną 

reklamację należy złożyć w biurze Spółdzielni w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania rozliczenia. 

3. Rozliczający rozpatrzy reklamację i przekaże swoje stanowisko w terminie do 

30 dni roboczych od chwili otrzymania  reklamacji. Stanowisko to zostanie 

przesłane reklamującemu oraz do wiadomości Spółdzielni. 

4. Złożenie pisemnej reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu z obowiązku 

uiszczenia w ustalonym terminie wymaganej dopłaty wynikającej z 

rozliczenia.  

 

VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWE 

 

1. Odbiorca ciepła zobowiązany jest do utrzymywania wewnątrz lokalu 

temperatury nie niższej niż + 16ºC mierzonej na wysokości 0,5m od podłogi i 

2,5 m od ściany zewnętrznej przy max. wilgotności powietrza do 48%. 
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2. Podczas trwania okresu rozliczeniowego odbiorca ciepła zobowiązany jest 

udostępnić lokal uprawnionej osobie w celu dokonania sprawdzenia 

prawidłowości działania podzielników kosztów. 

3. Wymiana grzejników wymaga zgody Zarządu do czego niezbędne jest 

wykonanie przez wnioskodawcę stosownej dokumentacji technicznej. 

Wymiana grzejników może być wykonana jedynie w sezonie letnim. 

Wszelkie koszty związane z wymianą grzejników w tym spuszczenie 

czynnika grzewczego i napełnienie instalacji, demontaż i montaż 

podzielników ponosi odbiorca ciepła. Po wykonaniu wymiany odbiorca ciepła 

zobowiązany jest zgłosić zakończenie prac w Spółdzielni w celu ich 

protokolarnego odbioru. 

4. W przypadku  dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek w instalacji c.o. 

i c.w.u użytkownik ponosi  pełną odpowiedzialność za powstanie szkód 

wynikłych z tego tytułu, a także pełne koszty przywrócenia stanu instalacji. 

5. W przypadku uszkodzenia (zbicia) podzielnika kosztów, wymiana 

uszkodzonego podzielnika  może być dokonana nie później niż do 15.X. 

Uszkodzenia zgłoszone po tym terminie będą rozliczane zgodnie z rozdziałem 

IV ust  7. 

6. W przypadku gdy w okresie letnim ubytek cieczy kontrolnej w podzielniku 

przekroczy zakładaną wartość odparowania letniego na pisemne zgłoszenie 

lokatora zostaną założone fiolki ze stanem „0”. Zgłaszanie i wymiana fiolek 

może być dokonana jedynie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 

7. W przypadku wezwania rozliczającego w celu: 

1) wymiany uszkodzonego podzielnika, 

2) przełożenia podzielników po wymianie grzejników, 

3) odczytu lub wymiany podzielników poza terminem wyznaczonym dla     

   danej nieruchomości,  

opłaty za powyższe czynności ponosi odbiorca ciepła. Opłaty te pobierane 

będą od odbiorcy ciepła przez pracownika reprezentującego rozliczającego,  

za pokwitowaniem przyjęcia gotówki .   

8. Rozliczający dokona przełożenia podzielnika po wymianie grzejnika po 

uzyskaniu kopii decyzji Spółdzielni zezwalającej na wykonanie tej czynności. 

Kopię protokołu z w/w czynności serwisowych rozliczający przekaże 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

9. Ciepłomierze lokalowe, w które są wyposażone poszczególne lokale stanowią 

własność odbiorców ciepła. 

10.Ciepłomierze główne dla ciepła dostarczanego do budynków są własnością 

Dostawcy; podlegają legalizacji i wymianie przez Dostawcę ciepła. 

11.Za legalizację i sprawność techniczną ciepłomierzy w lokalach odpowiada 

odbiorca ciepła. 

12.Spółdzielnia w ramach zarządu powierzonego na podstawie art.27 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych podejmuje odpowiednie działania 

organizacyjne w celu dokonywania okresowych legalizacji., aby proces 

legalizacji zamontowanych ciepłomierzy był dokonywany sprawnie.  

     Legalizacja ciepłomierzy następować będzie wg harmonogramu podanego do 
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wiadomości mieszkańców. 

13.W przypadku konieczności dokonania legalizacji ciepłomierza poza 

ustalonym harmonogramem lub w przypadku braku potwierdzenia dokonania 

legalizacji przez odbiorcę ciepła ponosi on odpowiedzialność za legalizację i 

pokrywa koszty ewentualnego sprawdzenia prawidłowości jego działania. 

14.W przypadku braku legalizacji ciepłomierza dopuszcza się rozliczenie 

zużycia ciepła  na podstawie jego wskazań w sytuacji, gdy w wyniku 

sprawdzenia potwierdzi się prawidłowość jego działania ciepłomierza. 

15. Zasady rozliczeń co i c.w.u określone w niniejszym Regulaminie mają 

zastosowanie także do dokonania korekty rozliczeń kosztów c.o. i c.w.u w 

budynkach przy ul. 11 Listopada 4 i Warszawska 163. 

 

 

 
       

 

       
SEKRETARZ                                                     PRZEWODNICZĄCY 

RADY NADZORCZEJ                                           RADY NADZORCZEJ 

 

 

 

Małgorzata Malesa-Gdula                               Grzegorz Wyszogrodzki 


