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Załącznik nr 3 

do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM 

uchwalony 18.01.2010 r.  

oraz  

zmiany  zatwierdzone przez RN uchwałami:  

nr 32/2014 z 31.03.2014 r. 

nr 94/2015 z 28.09.2015 r. 

Tekst jednolity 

  

 

 

REGULAMIN 

rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń 

za centralne ogrzewanie w poszczególnych lokalach w zasobach 

mieszkaniowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

 
Rozdział: I. – Postanowienia ogólne 

 

1.W niniejszym regulaminie roczny koszt dostawy ciepła rozumiany jest jako koszt ciepła i mocy 

zamówionej na potrzeby c.o. 

2. Podstawą do rozliczania kosztów jest poniesiony roczny całkowity koszt dostawy ciepła do 

budynku wg faktur dostawcy ciepła. 

Ogólna opłata za ciepło dostarczone do budynku składa się z dwóch części: 

a) części stałej równej opłacie za moc zamówioną, za przesył i abonament wynikającą z podpisanej 

umowy na dostawę ciepła z dostawcą ciepła, 

b) części zmiennej równej opłacie za ciepło zużyte na potrzeby c.o. w danym roku wg wskazań 

ciepłomierza w węźle cieplnym. 

3. W przypadku występowania więcej niż jednego węzła cieplnego w danym budynku, za jednostkę 

rozliczeniową przyjmuje się ten budynek. 

4.System indywidualnego rozliczania jest wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 § 135)) wydanego na podstawie art. 7, 

ust. 2, p. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414), z późniejszymi 

zmianami. 

5.W budynkach nie wyposażonych w podzielniki kosztów c.o. - rozliczenie zużycia kosztów energii 

cieplnej na c.o. dokonywane jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. 

6.Zastosowane wyparkowe podzielniki kosztów centralnego ogrzewania są montowane i użytkowane 

zgodnie z wymaganiami PN-EN 835 oraz posiadają pozytywną ocenę higieniczną Państwowego 

Zakładu Higieny. Elektroniczne podzielniki kosztów są montowane i użytkowane zgodnie z PN-

EN 834. 

7.Liczniki ciepła winny być legalizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. (Dz. U. nr 77 poz. 730). 

8.Za opomiarowany budynek uważa się taki, który ma większość opomiarowanych lokali. 

9.Należy dążyć do pełnego wyposażenia wszystkich lokali mieszkalnych w budynku w podzielniki 

kosztów. 

10.W danym budynku powinien być instalowany tylko jeden rodzaj podzielnika kosztów. 

11.Nie należy montować podzielników kosztów na grzejnikach umieszczonych pod sufitem oraz w 

łazienkach, a istniejące podzielniki zdemontować. 

12.Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy, rozpoczyna się 1 lipca danego roku i kończy 30 czerwca 

następnego roku. 

 

Rozdział: II. – Podział kosztów energii cieplnej w budynkach 

 

1. Koszty energii cieplnej dostarczonej do budynku w ciągu okresu rozliczeniowego są dzielone na 

część stałą i zmienną: 

1. część stała wynikająca z faktury dostawcy ciepła jest rozliczana na m2 powierzchni użytkowej 

mieszkania w danym budynku, 2.część zmienna zależna jest od zużycia ciepła na centralne 

ogrzewanie. 
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2. W budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów, z części zmiennej kosztów w budynku - 

wydziela się część na koszty ogrzewania: pomieszczeń nieopomiarowanych w lokalach, 

pomieszczeń wspólnych, straty ciepła na przewodach, w węźle cieplnym oraz koszty wynikające 
z zastosowania współczynników redukcyjnych Rm. Część ta jest niezależna od wskazań 

podzielników w lokalu, wynosi 25 %, a w przypadkach uzasadnionych obliczeniami i analizą 

elementów instalacji centralnego ogrzewania w danym budynku może być większa. Decyzję w 

sprawie przyjęcia podziału kosztów na część stałą i zmienną podejmuje Administracja Osiedla, po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Osiedla. Koszty te rozliczane są na m2 powierzchni 

użytkowej mieszkania. 

3.Pozostałe koszty zmienne rozliczane są według wskazań podzielników kosztów. 

4.W budynkach wyposażonych w lokalowe liczniki ciepła, różnica pomiędzy wskazaniem 

ciepłomierza w węźle cieplnym a sumą wskazań liczników lokalowych w budynku jest energią 

cieplną zużytą na ogrzanie pomieszczeń wspólnych, oraz stratami energii na przewodach i w węźle 

cieplnym. Koszt tej energii rozliczany jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowych lokali 

mieszkalnych. 

 

Rozdział: III. – Indywidualne rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania 

 
1. W sezonie grzewczym nie dokonuje się międzyodczytów, za wyjątkiem przekazywania lokalu 

bezpośrednio do Spółdzielni. 

2. Powierzchnia ogrzewana ustalona w jednostce rozliczeniowej, tj. budynku przyjęta do rozliczeń jest 

wielkością stałą. 

3. Przedmiotem podziału między indywidualnych użytkowników są koszty ciepła na c.o. poniesione 

dla ogrzania całego budynku wg zasad opisanych w rozdziale II. Suma tych kosztów powiększona 

o koszt serwisu firmy rozliczeniowej odniesiona do zaliczek na poczet c.o. daje wynik dodatni - 

nadpłatę lub ujemny - niedopłatę. 

4. Koszt serwisu rozliczeniowego, dolicza się indywidualnie dla lokalu mieszkalnego i zależeć będzie 

od liczby podzielników wymienionych w lokalu. 

5. Koszty stałe pokrywają użytkownicy niezależnie od wielkości zużycia ciepła w lokalach 

mieszkalnych (opisane w Rozdziale II). 

Administracja Osiedla stosuje dla lokali mieszkalnych energetycznie niekorzystnie położonych w 

danym budynku opomiarowanym współczynniki redukcyjne Rm (ZAŁACZNIK DO 

REGULAMINU) wg zaleceń opracowanych przez COBRTI INSTAL. Decyzję w sprawie 

przyjęcia sposobu określania współczynników Rm zgodnie z załącznikiem podejmuje 

Administracja Osiedla, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Osiedla. 

 

Rozdział: III.1. – Zaliczka 

 
1. Mieszkaniec wnosi na koszty centralnego ogrzewania - opłaty zaliczkowe w miesięcznych opłatach 

za lokal mieszkalny w wysokości skalkulowanej przez administrację po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez radę osiedla dla każdego budynku  lub lokalu indywidualnie. 

2. Prognozowaną zaliczkę na sezon grzewczy, określa się w oparciu o średnie zużycie ciepła z 

ostatnich trzech sezonów grzewczych dla: 

1) całego budynku 

          lub 

2) lokalu. 

3. Wyboru sposobu określania prognozowanej zaliczki, spośród możliwości określonych w ust. 2,  

    dokonuje administracja kalkująca wysokość zaliczki po akceptacji Rady Osiedla. 

 
Rozdział: III.2. – Odczyt 

 
1.  Odczyt dokonywany jest w dwóch terminach. Pierwszy termin ustala firma rozliczeniowa w 

porozumieniu ze Spółdzielnią. Drugi termin ustala Spółdzielnia w porozumieniu z firmą 

rozliczeniową. 

2.  Firma rozliczeniowa powiadamia mieszkańców poprzez ogłoszenia wywieszane w budynkach co 

najmniej 7 dni przed terminem odczytu. Mieszkaniec zobowiązany jest udostępnić mieszkanie w 

celu dokonania odczytu. Podczas dokonywania odczytu podzielników kosztów ogrzewania 
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wymagana jest obecność głównego lokatora lub właściciela mieszkania, a w razie jego 

nieobecności - osoby pełnoletniej. 

 

Rozdział: III.3. – Rozliczenie 

 
1. Rozliczenie kosztów ogrzewania mieszkaniec otrzyma w terminie 3 miesięcy od zakończenia 

okresu rozliczeniowego. 

2. Różnice (nadpłaty lub niedopłaty) wynikające z rozliczenia realizuje się następująco: 

a)w przypadku, gdy koszty zużycia energii cieplnej na potrzeby c.o. przekroczą sumę zaliczek 

wniesionych w danym okresie rozliczeniowym - mieszkaniec zobowiązany jest do uzupełnienia 

niedopłaty w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia rozliczenia na piśmie. Po tym terminie będą 

naliczone odsetki ustawowe. 

b)nadpłaty powstałe w wyniku rozliczenia członka Spółdzielni zalicza się na przyszłe należności z 

tytułu opłat za lokal mieszkalny. 

3. Serwis rozliczeniowy obejmuje co najmniej: wykonanie rozliczeń, dokonanie odczytu wskazań 

podzielników, nieodpłatne szacowanie lokali nieopomiarowanych i nieodczytanych, założenie 

nowych plomb, wymiana i przełożenie zużytych elementów, sprawdzenie podzielników ogólne i 

pod względem prawidłowości montażu. 

4. W budynkach wyposażonych w lokalowe liczniki ciepła, indywidualnego rozliczenia kosztów co. 

dokonuje administracja bez udziału firmy rozliczeniowej. 

5. Do obowiązku Administracji Osiedla należy przestrzeganie terminów legalizacji liczników 

centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych. 

 

Rozdział: IV.1. – Rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w przypadkach szczególnych w 

budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów 

 

1. Jeżeli w okresie rozliczeniowym przypadające na użytkowników zużycie ciepła na cele c.o. nie 

może być ustalone w oparciu o wskazania podzielników kosztów z następujących przyczyn: 

a)brak możliwości odczytu z powodu nieobecności użytkownika w dwóch wyznaczonych 

terminach odczytu, 

b)lokale nieopomiarowane (użytkownik świadomie zrezygnował z montażu podzielników kosztów) 

w budynku opomiarowanym 

Koszty ogrzewania w części zmiennej tych mieszkań, będą wyliczone jako iloczyn powierzchni 

użytkowej tego mieszkania i wskaźnika maksymalnego zużycia ciepła w lokalach 

opomiarowanych. 

Wskaźnik zużycia ciepła w danym lokalu równy jest ilorazowi zużycia ciepła zredukowanego i 

powierzchni tego lokalu. Jako maksymalny wskaźnik zużycia ciepła przyjmuje się taki 

wskaźnik, który po uporządkowaniu w ciągu malejącym wskaźników zredukowanych w 

budynku nie będzie się różnił więcej niż 10 % od każdych dwóch następnych. 

2.Koszty części stałej dla wyżej wymienionych lokali mieszkalnych wylicza się jak dla pozostałych 

lokali mieszkalnych w budynku według stawki z m2. 

3.Powyższe zasady rozliczeń stosuje się również w przypadku gdy mieszkaniec doprowadził do jednej 

z poniższych sytuacji: 

a)uszkodził plombę w podzielniku kosztów ogrzewania, 

b)uszkodził podzielnik kosztów ogrzewania i o fakcie tym nie powiadomił administracji osiedla, 

c)samowolnie, bez zgody administracji przerobił instalację c.o. 

4.Jeżeli odczytu dokonano po dwóch okresach rozliczeniowych, a za pierwszy okres mieszkaniec 

został rozliczony zgodnie z ust. 1 pkt a, jako wartość do rozliczenia w drugim okresie 

rozliczeniowym należy przyjąć 50% wartości odczytu z uwzględnieniem naddatku na „zimne 

odparowanie”. 

 

Rozdział: IV.2. – Rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w przypadkach szczególnych w 

budynkach wyposażonych w liczniki ciepła 

 
1. Jeżeli w okresie rozliczeniowym przypadające na użytkowników zużycie ciepła na cele c.o. nie 

może być ustalone w oparciu o wskazania liczników ciepła z następujących przyczyn: 

a)brak możliwości odczytu z powodu nieobecności użytkownika w dwóch wyznaczonych 

terminach odczytu, 
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b)uszkodzenia plomby w liczniku ciepła 

2. Zużycie ciepła w wyżej wymienionych lokalach ustala się jako iloczyn maksymalnego 

jednostkowego zużycia ciepła w budynku i powierzchni użytkowej tego lokalu. 

3. Jeżeli odczytu dokonano po dwóch okresach rozliczeniowych, a za pierwszy okres mieszkaniec 

został rozliczony zgodnie z ust. 2, jako wartość do rozliczenia w drugim okresie rozliczeniowym 

należy przyjąć 50% wartości odczytu. 

 

 

 

 

Rozdział: V. – Inne 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia należy składać do administracji osiedla w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania rozliczenia. Reklamacje powinny być rozpatrzone w ciągu 4 tygodni. 

2. Koszty reklamacji uznanych, a nie uregulowanych przez firmę rozliczeniową obciążają koszty stałe 

następnego sezonu grzewczego. 

3. Mieszkaniec zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółdzielni o dostrzeżonych 

uszkodzeniach podzielników kosztów. 

4. Koszty związane z wymianą i naprawą podzielników kosztów, po okresie gwarancji oraz koszty 

napraw i wymian powstałe z winy użytkownika ponosi użytkownik. 

5. W przypadku przekazania lokalu przez dotychczasowego użytkownika do dyspozycji Spółdzielni w 

trakcie okresu rozliczeniowego, indywidualne rozliczenie kosztów ciepła dokonuje się na 

podstawie międzyodczytów w okresie rozliczeniowym. 

6. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego polegającej na 

zamianie lub zbyciu lokalu mieszkalnego, wszelkie skutki rozliczeń przejmuje następca. 

7. Zobowiązuje się Administracje Osiedli do okresowych analiz i uaktualniania mocy cieplnej 

zamówionej na potrzeby c.o. w poszczególnych budynkach. 

8. W nieruchomościach, w których wszystkie budynki są wyposażone w liczniki ciepła dopuszcza się 

rozliczenie kosztów legalizacji liczników w kosztach eksploatacji danej nieruchomości. 

9. Koszty związane z wymianą lub legalizacją licznika ciepła, przeznaczonego do rozliczenia kosztów 

c.o. lokalu, obciążają użytkownika tego lokalu, zgodnie z § 9 ust.1 pkt 1 /ppkt 1/ „Regulaminu 

używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM”. 

10. Na pisemny wniosek użytkownika, koszty związane z wymianą lub legalizacją licznika ciepła, 

Administracja Osiedla może rozłożyć na raty. 

 

Rozdział: VI. – Regulamin obowiązuje od sezonu rozliczeniowego 2006/2007 


