
REGULAMIN 

ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I 

USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE STARÓWKA" W WARSZAWIE  

I. Postanowienia ogólno  

§1  

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach 

stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka” wyposażonych w instalację 

centralnego ogrzewania. 

§2 

Przez użytkownika lokalu rozumie się członka posiadającego spółdzielcze lub własnościowa prawo 

do lokalu, najemcę, a także osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego. 

§3 

Za powierzchnię ogrzewaną uważa się powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego. W odniesieniu 

do lokalu użytkowego za powierzchnię ogrzewaną w systemie centralnego ogrzewania uważa się 

również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu z wyłączeniem piwnic, 

chyba że są one wyposażone w grzejniki. 

II. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania  

§4 

 

Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są miesięcznie na poszczególne węzły osiedli Spółdzielni. 

Cena 1 GJ jest zgodna z ceną dostawcy energii cieplnej i według taryfy zatwierdzonej przez Urząd 

Energetyczny. Koszt jednostkowy wylicza się każdorazowo poprzez podzielenie sumy kosztów 

poniesionych w okresie minionych 12 miesięcy w węźle przez sumę wskazań podzielników. 

Koszty jednostkowe dla kolejnych okresów rozliczeniowych mogą być różne tak jak różna będzie w 

tych okresach suma kosztów ciepła i łączne jego zużycie. 

 

Proporcje rozłożenia kosztów centralnego ogrzewania ustala się następująco: 

 40% kosztów zakupu ciepła rozkłada się w oparciu o powierzchnię użytkową mieszkań,  

 60% w oparciu  o wskazania podzielników kosztów ciepła umieszczonych na grzejnikach.  



 

§5 

 

Okres rozliczeniowy kosztów c.o. obejmuje 12 miesięcy i jest ustalany dla każdej jednostki 

rozliczeniowej odrębnie. Początek nowego roku rozliczeniowego następuje w kolejnym dniu po 

zakończeniu okresu poprzedniego. Pierwszy okres rozliczeniowy po zamontowaniu urządzeń 

pomiarowych służy ustaleniu optymalnego terminu i może być różny od 12 miesięcy.  

 

§6 

Koszty centralnego ogrzewania podlegające rozliczeniu obejmują: 

• koszty zakupu energii cieplnej; 

• koszty zakupu wody do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania;  

• koszty konserwacji instalacji c.o. w budynku i innych czynności niezbędnych dla prawidłowej i 

nieprzerwanej pracy Instalacji grzewczej; 

• koszty konserwacji sieci ciepłowniczych będących własnością Spółdzielni oraz innych 

czynności warunkujących prawidłową i nieprzerwaną dostawę ciepła; 

• koszty pomiaru, odczytów i rozliczeń pobranego ciepła; 

• pozostałe pozycje taryfy dostawcy ciepła zatwierdzonej przez Urząd Energetyczny;  

III. Ustalanie opłat za c.o.  

§7 

1. Użytkownik lokalu wyposażonego w podzielniki kosztów obowiązany jest ponosić opłaty' za c.o. 

według kosztu zużycia energii cieplnej wyliczonego na podstawie wskazań podzielników.  

2. Użytkownik lokalu nie wyposażonego w podzielniki kosztów' obowiązany jest ponosić opłaty za 

c.o. w formie zaliczkowej w wysokości wynikającej z przemnożenia powierzchni użytkowej lokalu 

przez cenę obowiązującą w okresie rozliczeniowym za ogrzewanie l m
2
 powierzchni lokalu 

mieszkalnego, z tym że w odniesieniu do lokali użytkowych przy ustalaniu opłaty zaliczkowej 

stosuje się współczynnik korygujący w wysokości 1,15. 

Zmiana sposobu rozliczania należności za c.o. z formy ryczałtowej na rozliczanie według 

podzielników kosztów następuje począwszy od rozpoczęcia najbliższego okresu rozliczeniowego 

dla danego węzła rozliczeniowego następującego po zamontowaniu podzielników kosztów w 

lokalu. 

 

§8 

Rozliczenie następuje na podstawie odczytów ciepłomierz w węźle ciepłowniczym i podzielników 

kosztów' ogrzewania zainstalowanych na grzejnikach w lokalach użytkowników przy zastosowaniu 

współczynników korygujących z tytułu położenia lokalu. 

W przypadku występowania w danym węźle rozliczeniowym lokali nieopomiarowanych. koszty 

pomniejsza się o sumę opłat lokali nieopomiarowanych.  



§9 

1. Każdy użytkownik ponoszący opłaty obowiązany jest wnosić na poczet należności za c.o. za 

dany okres rozliczeniowy zaliczki miesięczne w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty za c.o. 

przypadającej za poprzedni okres rozliczeniowy, powiększonej o współczynnik korygujący w 

zależności od wielkości inflacji i wzrostu cen. 

2. Zaliczki miesięczne wnosi się w terminie ustalonym dla płatności czynszu,  

równocześnie z innymi opłatami za korzystanie z lokalu.  

§ 1 0  

1. Odczyty i rozliczenia zużycia ciepła dokonywane są przez przedstawicieli firmy rozliczającej. 

Osoby te zobowiązane są legitymować się upoważnieniem.  

2. Odczyty podzielników kosztów na grzejnikach dokonywane są w dwóch terminach. 

3. Terminy odczytu dla mieszkań każdego węzła cieplnego są stałe i wynikają z harmonogramu 

określonego przez firmę rozliczającą. 

Harmonogram ten jest podawany każdorazowo do wiadomości użytkownikom lokali z 

wyprzedzeniem 14-dniowym, poprzez zamieszczenie stosownych ogłoszeń w budynkach 

Spółdzielni. 

§ 11 

1. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego oraz przynajmniej miesiąc po 

uzyskaniu wszystkich danych dotyczących kosztów następuje indywidualne rozliczenie 

kosztów za c.o. za ten okres z każdym użytkownikiem lokalu i ustalenie nowej wysokości 

zaliczki według zasad określonych w § 10 ust. 1. 

2. Użytkownik lokalu otrzymuje na piśmie rozliczenie kosztów c.o. dostosowane do aktualnych 

wymogów budynku. 

§ 1 2  

1. W przypadku, gdy suma wpłaconych zaliczek przekroczy należność za c.o. wynikającą z 

rozliczenia, kwota nadpłaty zaliczona jest na poczet zaliczek miesięcznych należnych w kolejnym 

okresie rozliczeniowym i może dotyczyć wszystkich składników opłaty mieszkaniowej lub za 

lokal. 

2. W przypadku, gdy suma zaliczek nie pokryje należności za c.o. wynikającej z rozliczenia, 

użytkownik obowiązany jest dopłacić brakującą kwotę równocześnie z najbliższą opłatą 

czynszową Jeżeli dopłata przekracza wysokość jednomiesięcznej zaliczki, użytkownik wnosi 

dopłatę w ratach miesięcznych w wysokości nie mniejszej niż kwota obowiązującej zaliczki. 



§ 1 3  

Użytkownik lokalu, w którym nie ma podzielników kosztów z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, a 

także użytkownik lokalu opomiarowanego, w którym: 

a) nie można było dokonać odczytu w ustalonych terminach; 

b) stwierdzono naruszenie plomby, bądź uszkodzenie podzielnika uniemożliwiające prawidłowy 

odczyt 

c) nastąpiły zmiany w instalacji grzewczej bez zgody Spółdzielni 

rozliczany jest na podstawie zużycia ciepła wynikającego z maksymalnego wskazania na skali kontrolnej 

podzielników znajdujących się w
 
danej jednostce rozliczeniowej. 

§ 1 4  

W przypadku zmiany użytkownika lokalu, sprzedający i kupujący zobowiązany jest poinformować o 

terminie przekazania lokalu. Spółdzielnia dokona odczytu podzielników, naniesie je w protokole 

zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia indywidualnego rozliczenia należności za c.o. 

Rozliczenie z użytkownikiem zwalniającym lokal następuje w terminie, o którym mowa w § 11. 

W przypadku braku podzielników rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do okresu  zamieszkiwania przez 

lokatorów. 

§ 1 5  

Fakt niedogrzania lokalu bez względu na system rozliczeń stwierdza komisyjnie administracja osiedla 

niezwłocznie po zgłoszeniu. 

§ 16 

Dostarczona przez SPEC do mieszkań energia cieplna na cele grzewcze służy wyłącznie do ogrzania 

mieszkań. 

§17 

1. Użytkownik lokalu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o każdym przypadku 

uszkodzenia instalacji co. wewnątrz lokalu, podzielnika kosztów lub zaworu termostatycznego 

pod rygorem ponoszenia konsekwencji i ewentualnej odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę.  

2. Uszkodzenia, o których mowa w ust. 1, powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika 

lokalu, Spółdzielnia lub firma dokonująca rozliczeń usuwa nieodpłatnie,  

3. W przypadkach spornych i trudności z ustaleniem przyczyn uszkodzenia strony sporu powołują 

specjalną komisję, w której uczestniczy administracja Spółdzielni. 



IV. Kary 

§18 

Każda ingerencja użytkownika w instalację c.o. bez zgody Spółdzielni, a w szczególności:  

1. montaż dodatkowych grzejników lub zwiększenie istniejących grzejników oraz ich zamiana, 

2. zamiana nastaw wstępnych zaworów, spuszczenie wody z instalacji, usunięcie lub 

powiększenie kryzy; 

3.  uszkodzenie podzielnika kosztów, jego plomby oraz każde inne uszkodzenie zmierzające do 

sfałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania 

stanowi naruszenie obowiązków przez użytkownika lokalu. 

§ 1 9  

1. Użytkownika dopuszczającego się czynności, o których mowa jest w § 18 Spółdzielnia 

obciąży następującymi karnymi opłatami i kosztami: 
a) za zamontowanie dodatkowego grzejnika lub powiększenie istniejącego 500,- zł oraz za 

wykonanie prac przywracających stan pierwotny na koszt użytkownika.  

b) za usunięcie lub powiększenie kryzy 500,- zł oraz za wykonanie prac na koszt użytkownika; 

c) zmiana nastawy wstępnej zaworu, która określona jest w projekcie technicznym 200,- zł; 

d) za nieuzasadnione spuszczenie wody z instalacji grzewczej według poniesionych kosztów 

przez Spółdzielnię; 

e) za uszkodzenie podzielnika kosztów lub jego plomby 400,- zł. 

2. W przypadkach, jeżeli kary nie pokryją szkody, Spółdzielnia może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

§ 20 

Ewentualna różnica pomiędzy karami, a kosztami usunięcia szkody spowodowanej działaniami, o 

których mowa w § 19 powiększa fundusz remontowy osiedla. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 2 1  

I. Niniejszy Regulamin obowiązuje od rozliczenia za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r.  

Regulamin zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 19 w 

dniu 02.12.2015 roku . 



 


