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Regulamin został zatwierdzony  
Uchwałą Rady Nadzorczej  

Nr 26/2019 z dnia 25.06.2019 r. 

 

R E G U L A M I N 
 

indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej 

dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody  

dla mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Polesie” w Łodzi.  
 

I. Rozdział - Podstawy prawne 
 

1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w Łodzi 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 

 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 września 2010 r.   

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  taryf oraz rozliczeń ciepła (Dz.U. Nr 

194 poz. 1291) 

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

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/02, poz. 690; z późn. zm.). 

5. Polska Norma PN-EN 834 

 

II. Rozdział - Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

 

1. Rozliczenie indywidualne - podział kosztów dostarczonego ciepła do budynku 

pomiędzy użytkowników poszczególnych lokali w odniesieniu do naliczonych 

zaliczek miesięcznych w okresie rozliczeniowym. 

2. Okres rozliczeniowy - 12 miesięczny przedział czasu przyjęty do rozliczenia kosztów 

energii cieplnej na potrzeby: 

Centralnego ogrzewania - rozpoczyna się 1-go maja, a kończy 30-go kwietnia 

następnego roku kalendarzowego w budynkach wyposażonych  

w podzielniki kosztów ogrzewania; w budynkach niewyposażonych  

w podzielniki kosztów ogrzewania okresem rozliczeniowym jest rok 

kalendarzowy. 

Podgrzania wody - rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia roku 

kalendarzowego. 

3. Podzielnik kosztów ogrzewania (pko) - urządzenie wskaźnikowe posiadające 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodnie z Polską Normą PN-EN 834, rejestrujące 

stany cieplne grzejnika w trakcie okresu rozliczeniowego. Wskazania te, traktowane 

jako bezwymiarowe, są wykorzystywane jedynie jako podstawa do ustalania  

udziałów poszczególnych lokali w kosztach ogrzewania budynku. Podzielniki 

kosztów nie są urządzeniami pomiarowymi, lecz służą do podziału kosztów w 

rozliczeniach. 

4. Współczynnik wyrównawczy RM – jest to wartość liczbowa uwzględniająca straty lub 

zyski ciepła związane z położeniem lokalu w bryle budynku. 
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W zależności od usytuowania w bryle budynku ustala się współczynniki 

wyrównawcze w wysokości  

dla lokali na parterze – 0,8; 

dla lokali na ostatniej kondygnacji – 0,7; 

dla lokali szczytowych – 0,7; 

dla lokali szczytowych i na parterze oraz ostatniej kondygnacji – 0,6; 

dla pozostałych lokali – 1. 

Współczynniki wyrównawcze stosuje się do rozliczenia kosztów ciepła w lokalach 

opomiarowanych. W lokalach o innym przeznaczeniu w przypadku, gdy ich 

wysokość odbiega od wysokości lokali mieszkalnych zastosowany współczynnik 

wyrównawczy nie może przekraczać wartość „1,35”. 

5. Współczynnik oceny grzejnika - jest to wartość liczbowa wynikająca z nominalnej 

mocy grzejnika, typu grzejnika oraz podzielnika zgodnie z Polską Normą PN-EN 

834, 

6. Wartość zużycia - jest to wielkość liczbowa obliczona jako iloczyn wartości 

wskazywanej przez pko, współczynnika oceny grzejnika i współczynnika 

wyrównawczego 

7. Ciepłomierz główny lub gazomierz główny- przyrząd pomiarowy zamontowany 

 w węźle c.o. lub kotłowni, dopuszczony do stosowania, posiadający aktualną 

legalizację wymaganą Ustawą o miarach, służący do pomiaru ilości ciepła  

i parametrów nośnika ciepła, dostarczonego do budynku.  

8. Ciepłomierz na potrzeby centralnego ogrzewania - przyrząd pomiarowy 

zamontowany w węźle c.o. lub kotłowni, dopuszczony do stosowania, posiadający 

aktualną legalizację wymaganą Ustawą o miarach, służący do pomiaru ilości ciepła  

i parametrów nośnika ciepła, dostarczonego na potrzeby centralnego ogrzewania. 

9. Budynek – jednostka rozliczeniowa z wydzielonym wspólnym urządzeniem 

pomiarowym, albo zasilana z własnego źródła ciepła (kotłownia), w stosunku, do 

której następuje indywidualne określenie kosztów energii cieplnej. Definicja nie 

dotyczy Dubois 8 i 10, dla których jednostką rozliczeniową jest nieruchomość. 

10. Zamówiona moc cieplna - największa moc cieplna, jaka w danym budynku  

w warunkach obliczeniowych,  zgodnie z parametrami technicznymi i wymaganiami 

technologicznymi  jest niezbędna do zapewnienia:  

 pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury  

i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 

 utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

 prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji. 

11. Użytkownik lokalu – osoba posiadająca lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, prawo odrębnej własności, najemca lokalu mieszkalnego lub 

użytkowego, Spółdzielnia w przypadku lokalu zajmowanego na potrzeby własne oraz 

inna osoba korzystająca z lokalu bez tytułu prawnego. 

12. Lokale opomiarowane  - lokale, w których grzejniki zostały wyposażone  

w podzielniki kosztów ogrzewania oraz w których zamontowano wodomierze 

mieszkaniowe. 

13. Sezon grzewczy - okres w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność 

dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania budynków. 

14. Piony i poziomy co i cwu – instalacja rozprowadzająca ciepło w budynku 
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15. Serwis rozliczeniowy - czynności związane z usługą prowadzenia rozliczeń na 

podstawie wskazań podzielników kosztów ogrzewania przez zewnętrzną firmę 

rozliczeniową. 

16. Koszt całkowity ogrzewania budynku  - suma kosztów stałych i kosztów zmiennych 

(zużycia) danego budynku, w którym zamontowany jest ciepłomierz na potrzeby 

centralnego ogrzewania lub gazomierz główny w kotłowni. 

17. Koszt całkowity ogrzewania lokalu - suma kosztów stałych i kosztów zmiennych 

(zużycia) danego lokalu. 

18. Koszt średni ogrzewania budynku  - wielkość obliczana za dany okres, jako iloraz 

kosztu całkowitego ogrzewania i powierzchni użytkowej budynku (jednostka - 

zł/m2/rok lub zł/m2/m-c). 

19. Jednostkowy koszt średni ogrzewania lokalu - wielkość obliczana za dany okres  jako 

iloraz kosztu całkowitego ogrzewania i powierzchni użytkowej tego lokalu (jednostka 

- zł/m2/rok lub zł/m2/m-c). 

20. Rzeczywisty koszt podgrzania wody - wielkość obliczana po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego, jako iloraz kosztów zmiennych zakupu ciepła na podgrzanie wody  

i ilości wody zarejestrowanej na wodomierzach mieszkaniowych oraz oszacowanej                   

w lokalach niewyposażonych w wodomierze mieszkaniowe, nieodczytanych lub                      

z wodomierzami bez ważnej cechy legalizacyjnej. Ilość wody oszacowanej ustalana 

jest według zasad opisanych w odrębnym Regulaminie rozliczania kosztów zużycia 

wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”. (jednostka 

zł/m3) 

 

III. Rozdział - Postanowienia wstępne 

 

1. Zadaniem Spółdzielni jest określenie jednolitych zasad rozliczania kosztów energii 

cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 

dostarczanej centralnie poprzez instalacje w budynku pomiędzy lokale mieszkalne  

i lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne. 

2. Na potrzeby rozliczeń indywidualnych montuje się pko na grzejnikach  

w pomieszczeniach danego budynku z wyjątkiem pomieszczeń, stanowiących część 

wspólną nieruchomości. 

3. W związku z bardzo różnorodnym usytuowaniem grzejników w łazienkach, w.c., 

przedpokojach oraz liczbą ich typów, nie montuje się pko na grzejnikach  

w tych pomieszczeniach, a podzielniki już zamontowane nie podlegają odczytaniu.  

Koszty ogrzewania łazienek, w.c., przedpokoi rozliczane są proporcjonalnie do 

powierzchni użytkowej mieszkania w kosztach wspólnych zużycia ciepła. 

4. Ciepło zużyte przez piony i  poziomy co, nieopomiarowane grzejniki w łazienkach, 

w.c. i przedpokojach oraz grzejniki na klatkach schodowych w suszarniach i innych 

pomieszczeniach wspólnego użytku ujmowane jest w koszcie całkowitym 

ogrzewania budynku. 

5. Użytkownik lokalu w budynku wyposażonym w pko w systemie rozliczeniowym, 

zobowiązany jest ponosić koszty za centralne ogrzewanie ustalone w wyniku 

dokonanego rozliczenia z zastrzeżeniem punktów 12 i 13 Rozdziału III. 

6. Na podstawie niniejszego regulaminu dokonuje się rozliczenia indywidualnego 

kosztów ogrzewania wszystkich lokali będących własnością i współwłasnością 
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Spółdzielni oraz zarządzanych przez Spółdzielnię, które zostały wyposażone  

w grzejnikowe zawory termostatyczne, podzielniki kosztów ogrzewania. 

7. Rozliczeniu wg zasad niniejszego regulaminu podlegają również lokale, które bez 

zgody Spółdzielni zostały pozbawione urządzeń, o których mowa w ust. 6 

niniejszego rozdziału lub nie zostały w nie wyposażone przez użytkownika lokalu. 

8. Montaż uzupełniający podzielników kosztów ogrzewania dokonywany jest  poza 

sezonem grzewczym. 

9. Montażu podzielników kosztów ogrzewania oraz prowadzenie serwisu 

rozliczeniowego kosztów ogrzewania poszczególnych lokali w budynku dokonuje 

firma rozliczeniowa na podstawie odrębnej umowy zawartej ze Spółdzielnią. 

10. Koszty serwisu rozliczeniowego doliczane są indywidualnie proporcjonalnie do ilości 

pko zamontowanych w danym lokalu. 

11. Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego 

budynku (z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt 9) z podziałem na: 

 koszty stałe zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, 

 koszty zmienne zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, 

 koszty stałe zakupu ciepła na podgrzanie wody, 

 koszty zmienne zakupu ciepła na podgrzanie wody 

i obciążają wszystkich użytkowników lokali. 

12. Spółdzielnia może odstąpić od rozliczenia kosztów c.o. w danym budynku przy 

zastosowaniu pko jeśli zażądają tego w formie pisemnej użytkownicy lokali 

zajmujący więcej niż 70% powierzchni użytkowej budynku. Zmiana sposobu 

rozliczenia może nastąpić tylko od nowego okresu rozliczeniowego.  

13. Rozliczenie kosztów dostawy ciepła w danym budynku przy zastosowaniu pko 

następuje w przypadku jeżeli powierzchnia opomiarowana stanowi więcej niż 50% 

powierzchni użytkowej budynku z zastrzeżeniem punktu 13. Zmiana systemu może 

nastąpić tylko od nowego okresu rozliczeniowego. 

14. Do obowiązków Spółdzielni należy: 

1) Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania indywidualnie dla każdego 

lokalu,  w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia okresu rozliczeniowego. 

2) Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów centralnego ogrzewania 

budynku i podgrzania wody 

3) Informowanie o kosztach całkowitych ogrzewania budynku  

4) Udzielenie wszelkich informacji użytkownikom lokali w sprawie zasad 

rozliczania zużycia ciepła 

5) Montowanie urządzeń ograniczających możliwość obniżenia temperatury 

pomieszczeń poniżej 16°C celem ujednolicenia parametrów cieplnych w 

lokalach. 

15.  Do obowiązków użytkownika lokalu należy: 

1) Zapewnienie minimalnej temperatury w pomieszczeniach to jest nie mniejszej 

niż 16°C zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

 z dnia12 kwietnia 2002 r.  

2) Udostępnienie lokalu w celu: 

a. zamontowania urządzeń (zaworów termostatycznych i podzielników 

kosztów ogrzewania, wodomierzy mieszkaniowych), 

b. dokonania odczytów podzielników, wodomierzy mieszkaniowych 

c. wymiany i legalizacji urządzeń, 
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d. kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego. 

3) Ochrona urządzeń przed zniszczeniem – w przypadku uszkodzenia urządzeń  

z winy użytkownika koszty doprowadzenia ich do stanu właściwego obciążają 

użytkownika lokalu. 

4) Niezwłoczne powiadomienie Spółdzielni o: 

a. uszkodzeniu urządzeń, 

b. stwierdzeniu niewłaściwego działania urządzeń, 

c. naruszeniu plomb. 

 

IV. Rozdział - Podział kosztów całkowitych energii cieplnej dostarczanej na 

potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

 

1. Koszty energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i 

podgrzania wody budynku zasilanego z sieci cieplnej składają się z kosztów stałych  

i zmiennych: 

1) Koszty stałe to: 

a. koszty z tytułu mocy zamówionej, 

b. opłata stała za usługi przesyłowe, 

c. inne poniesione koszty związane z dostawą ciepła, niezależnie  

od rzeczywistego zużycia ciepła w nieruchomości wymienione w cenniku 

dostawcy ciepła, obejmującym usługi około ciepłownicze i opłaty 

dodatkowe. 

 Koszty te są dzielone na koszty stałe zakupu ciepła na potrzeby centralnego 

ogrzewania i koszty stałe zakupu ciepła na podgrzanie wody i rozliczane są na 

poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 

2) Koszty zmienne to: 

a. koszty dostarczonego ciepła, 

b. opłata za usługi przesyłowe. 

Koszty zmienne dzielone są na koszty zmienne zużycia ciepła na potrzeby 

centralnego ogrzewania i na koszty zmienne zużycia ciepła na podgrzanie wody. 

2. Koszty zmienne zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania są obliczane 

jako iloczyn ilości energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania 

wyrażonej w GJ i kosztu GJ. Ilość energii cieplnej dostarczonej na potrzeby 

centralnego ogrzewania ustala się na podstawie ilości GJ zarejestrowanej na 

ciepłomierzu  na potrzeby centralnego ogrzewania 

 We wszystkich budynkach koszty zmienne zakupu ciepła na potrzeby centralnego 

ogrzewania dzielone są na koszty wspólne i koszty zużycia. 

1) Koszty wspólne, uwzględniają ciepło oddawane przez nieopomiarowaną 

część instalacji c.o. czyli: 

a. piony i poziomy grzewcze, 

b. nieopomiarowane grzejniki w pomieszczeniach wspólnego 

użytkowania (np. klatki schodowe, pralnie, suszarnie), 

c. nieopomiarowane grzejniki w łazienkach, wc i przedpokojach, 

d. koszty nośnika ciepła z tytułu uzupełnienia instalacji za każdy 1 m3 

nośnika. 
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Koszty wspólne są dzielone na poszczególne lokale proporcjonalnie  

do powierzchni użytkowej lokali. Udział kosztów wspólnych w opłacie 

zmiennej stanowi nie więcej niż 50%. 

2) Koszty zużycia ciepła na centralne ogrzewanie, uwzględniające ciepło 

oddane przez opomiarowane grzejniki, dzielone są na poszczególne lokale 

według wskazań podzielników kosztów ogrzewania z uwzględnieniem 

współczynnika oceny grzejnika i współczynnika wyrównawczego RM. 

3) Jeżeli w ramach jednej nieruchomości znajdują się lokale mieszkalne oraz 

lokale o innym przeznaczeniu to podział kosztów stałych i wspólnych dla 

tych lokali dokonywany jest proporcjonalnie do kubatury. Podział kosztów 

zużycia uwzględniający ciepło oddane przez opomiarowane grzejniki, na 

poszczególne lokale odbywa się według wskazań podzielników kosztów 

ogrzewania z uwzględnieniem współczynnika oceny grzejnika  

i współczynnika wyrównawczego RM. 

3. Koszty zmienne zakupu ciepła na podgrzanie wody są obliczane, jako iloczyn ilości 

energii cieplnej dostarczanej na podgrzanie wody  wyrażonej w GJ i kosztu GJ.  

Ilość energii cieplnej dostarczonej na podgrzanie wody oblicza się jako różnicę 

całkowitej ilości GJ zarejestrowanej na ciepłomierzu głównym w danym węźle  

i ilości GJ zrejestrowanej  na ciepłomierzu  na potrzeby centralnego ogrzewania. 

Koszty zmienne zakupu ciepła na podgrzanie wody rozliczane są proporcjonalnie  

do wskazań wodomierzy mieszkaniowych wody ciepłej. 

4. Koszty całkowite ogrzewania budynku zasilanego z kotłowni gazowej  składają się 

z kosztów stałych i zmiennych: 

1) Koszty stałe to: 

a. Opłata abonamentowa 

b. Opłata za dystrybucje stałą 

Koszty te są dzielone na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni 

użytkowej lokali . 

2) Koszty zmienne to: 

a. Opłata za dystrybucje zmienną 

b. Opłata za paliwo gazowe 

 

V. Rozdział - Zaliczki na poczet kosztów c.o. i podgrzania wody  

 

1. Zaliczki na poczet kosztów c.o. 

1) Użytkownicy lokali opomiarowanych wnoszą zaliczki na poczet kosztów 

całkowitych ogrzania lokalu. Zaliczki te w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni 

użytkowej lokalu ustala się na podstawie wartości kosztu średniego ogrzewania 

budynku z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych, przy uwzględnieniu 

przewidywanego wzrostu cen energii cieplnej. 

2) Użytkownicy lokali nieopomiarowanych wnoszą zaliczki na poczet kosztów 

całkowitych ogrzania lokalu. Zaliczki te w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni 

lokalu ustala się na podstawie średnich kosztów centralnego ogrzewania  

z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych w danym budynku, 

powiększonych o 100% z uwzględnieniem wzrostu cen energii cieplnej. 

3) Wysokość zaliczek dla wszystkich lokali w szczególnych przypadkach może ulec 

zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego proporcjonalnie do rzeczywistych: 
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 zmian cen energii cieplnej, powyżej przewidywanego wzrostu przyjętego 

przy ustalaniu zaliczki; 

 wzrostów zużycia energii cieplnej. 

4) Dla budynków niewyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania  

lub w których odstąpiono od rozliczenia zgodnie z punktem 12 przyjmuje  

się uproszczony sposób rozliczania kosztów centralnego ogrzewania  

w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu. Użytkownicy lokali  

nie wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania wznoszą zaliczkowe 

opłaty na poczet kosztów centralnego ogrzewania w wysokości średnich 

kosztów ogrzewania budynku w ostatnich trzech okresach rozliczeniowych 

powiększonych o przewidywany wzrost cen energii cieplnej w przeliczeniu  

na 1 m2 powierzchni lokalu. 

2. Zaliczki na poczet kosztów zużycia ciepła na podgrzanie wody  

1) Na poczet kosztów zużycia ciepła na podgrzanie wody użytkownik lokalu 

zobowiązany jest do wnoszenia comiesięcznych zaliczek  

w części dotyczącej: 

a) Opłaty stałej ustalanej na podstawie kosztów zamówionej mocy cieplnej  

zakupu ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej poniesionych przez 

nieruchomość w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem 

przewidywanego wzrostu cen w przeliczeniu na m2 powierzchni, 

b) Opłaty zmiennej – zaliczki na podgrzanie wody: 

 dla lokalu w którym dokonano odczytu wodomierzy jako iloczyn 

zużycia wody ciepłej w lokalu i rzeczywistego kosztu podgrzania 

wody 1 m3 wyliczonego dla danej nieruchomości na podstawie 

kosztów poniesionych w poprzednim okresie rozliczeniowym  

z uwzględnieniem wzrostu cen, 

 dla, lokalu w którym nie zainstalowano wodomierzy lub nie 

umożliwiono odczytu lub wymiany oraz  wodomierze traciły 

ważność cechy legalizacji stosuje się ryczałt ustalany jako iloczyn 

ilości m3 przypadających na osobę oraz kosztu podgrzania  

1 m3 wyliczonego dla danej nieruchomości na podstawie kosztów 

poniesionych w poprzednim okresie rozliczeniowym. Ilość  

m3 przypadających na osobę ustala  Zarząd na podstawie Uchwały. 

2) Zaliczkę na każdy następny okres rozliczeniowy ustala się odrębnie dla każdego 

lokalu w oparciu o faktyczne zużycie centralnej ciepłej wody użytkowej 

 i rzeczywisty koszty podgrzania z poprzedniego okresu rozliczeniowego.  

3) Zaliczka ta wprowadzana jest najpóźniej do piątego miesiąca rozpoczętego 

okresu rozliczeniowego. Zaliczka nie stanowi ceny wody. 

 

VI. Rozdział – Zasady i tryb rozliczania zaliczek wnoszonych na poczet 

kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania 

 

1. Rozliczenie kosztów stałych i wspólnych odbywa się w przeliczeniu na 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu w rozliczanym okresie w danym budynku. 

2. Rozliczenie kosztów zużycia w poszczególnych opomiarowanych lokalach 

mieszkalnych i użytkowych dokonuje się proporcjonalnie do wartości zużycia 

z zastrzeżeniem, że: 
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 Minimalna wartość zużycia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej 

lokalu nie może być niższa niż 20% średniej wartości zużycia w budynku  

w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokali opomiarowanych; 

 Maksymalna wartość zużycia w lokalu opomiarowanym w przeliczeniu  

na 1 m2 powierzchni użytkowej nie może być większa niż wartość zużycia 

przyjęta w lokalu nieopomiarowanym w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni 

użytkowej lokalu.  

3. Rozliczenie kosztów zużycia w poszczególnych lokalach nieopomiarowanych 

dokonuje się na podstawie wartości jednostek oszacowanych, jako średnią  

z trzech najwyższych wartości zużycia stwierdzoną w lokalach 

opomiarowanych danego budynku przeliczoną na 1 m2, powiększoną  

o 50%, pomnożoną przez powierzchnię lokalu nieopomiarowanego.  

Do wyliczonych w ten sposób kosztów nie stosuje się współczynników 

wyrównawczych.  

 

VII. Rozdział – Zasady regulowania nadpłat lub niedopłat, wynikających  

z rozliczenia kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby 

centralnego ogrzewania i podgrzania wody  

 

1. W przypadku, gdy koszty całkowite energii cieplnej dostarczanej na potrzeby 

centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalu przekroczą sumę 

wniesionych zaliczek w danym okresie rozliczeniowym użytkownik lokalu 

zobowiązany jest do uzupełnienia niedopłaty w ciągu 21 dni od dnia 

otrzymania rozliczenia indywidualnego. Od niewpłaconej w terminie 

należności będą naliczane odsetki za opóźnienie; 

2. Nadpłaty powstałe w wyniku rozliczenia zaliczone są na poczet przyszłych 

należności  z tytułu opłat za używanie lokalu; 

3. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu, nadpłata o której stanowi pkt 2. 

niniejszego rozdziału podlega zwrotowi w terminie do 21 dni od daty złożenia 

wniosku po potrąceniu należnej opłaty za miesiąc bieżący  z zastrzeżeniem 

punktu 4 niniejszego rozdziału; 

4. W przypadku występowania zaległości z tytułu  opłat za użytkowanie lokalu, 

kwota nadpłaty zaliczona zostanie na poczet zadłużenia, 

5. W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek użytkownika, Zarząd 

Spółdzielni może wyrazić zgodę na uzupełnienie niedopłaty w ratach; 

6. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania  

i podgrzania wody należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni w ciągu 30 dni 

od daty jego otrzymania. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni. 

7. W przypadku uznania reklamacji mającej wpływ na rozliczenie kosztów 

zużycia ciepła kwota wynikająca z korekty rozliczenia zostaje przeniesiona na 

następny okres rozliczeniowy.  

8. Rzeczywisty koszt podgrzania centralnej ciepłej wody użytkowej nie 

podlegający reklamacji. 
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VIII. Rozdział – Rozliczenie kosztów w przypadkach szczególnych 

 

1. W przypadku, gdy użytkownik lokalu doprowadził, do co najmniej jednej  

z sytuacji: 

1) uniemożliwił dokonania odczytu podzielników we wskazanym terminie, 

2) uszkodził plombę podzielnika, 

3) uszkodził podzielnik kosztów ogrzewania i nie powiadomił  

o tym natychmiast Spółdzielni, 

4) bez porozumienia i zgody Spółdzielni przerobił instalację grzewczą (np. 

zwiększając wielkość lub moc grzejników), 

5) uniemożliwi dokonania wymiany zaworów grzejnikowych z głowicą 

termostatyczną ograniczającą możliwość obniżenia temperatury 

pomieszczeń poniżej 16°C 

ustala się koszt ogrzewania 1m2 powierzchni użytkowej w wysokości jak dla 

lokalu nieopomiarowanego punkt 3 Rozdziału VI. 

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego rozdziału 

użytkownik lokalu pokrywa koszty związane z doprowadzeniem urządzeń do 

stanu właściwego. 

W przypadkach wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału Spółdzielnia 

nie będzie przyjmowała żadnych reklamacji dotyczących dokonanego 

rozliczenia. 

2. W lokalach, w których nie zostały zamontowane lub odczytane podzielniki 

kosztów ogrzewania na pojedynczych grzejnikach z przyczyn niezależnych od 

użytkownika (np. brak technicznych możliwości montażu lub obiektywny brak 

dostępu do grzejnika) ustala się koszty ogrzewania dla tych grzejników  

w wysokości wynikającej z parametrów technicznych danego grzejnika, 

3. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, wyposażonego w podzielniki 

kosztów ogrzewania w trakcie okresu rozliczeniowego:  

1. spowodowanej nabyciem lokalu na rynku wtórnym wszelkie skutki 

rozliczeń przejmuje nabywca lokalu, chyba że strony umowy uzgodniły 

inaczej i poinformują o tym Spółdzielnię przed dniem dokonania 

rozliczenia, 

2. spowodowanej przekazaniem lokalu przez dotychczasowego użytkownika  

do dyspozycji Spółdzielni, rozliczenie będzie wystawione odrębnie dla 

każdego z użytkowników lokalu na podstawie odczytów dodatkowych, 

wykonanych w dniu przekazania lokalu. 

4. Po dokonaniu zmian w instalacji c.o. (wymiana grzejników, demontaż grzejnika 

w kuchni), na podstawie wydanej przez Spółdzielni zgody, użytkownik lokalu 

zobowiązany jest przekazać informację o zmianie do Działu Technicznego 

Spółdzielni. Spółdzielnia powiadamia zewnętrzną firmę rozliczeniową  

o konieczności dokonania stosownych międzyodczytów i przemontowania 

podzielników. W przypadku nie powiadomienia  Działu Technicznego 

Spółdzielni ma zastosowanie pkt. 1 niniejszego rozdziału.  
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IX. Rozdział - Odczyty  

 

1. Odczytu podzielników dokonuje się raz w roku po zakończeniu sezonu 

grzewczego.  

2. Czynności odczytowe wykonują przedstawiciele specjalistycznej firmy 

rozliczeniowej.  

3. Odczyt dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu lub osoby przez 

niego upoważnionej.  

4. Na czas odczytów podzielniki muszą być dostępne dla odczytującego bez 

przeszkód.  

5. O terminie odczytów użytkownicy lokali zostaną powiadomieni poprzez 

komunikat na tablicy ogłoszeń budynku z 7 dniowym wyprzedzeniem  

oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smpolesie.pl. 

6.  Zasady odczytów wodomierzy mieszkaniowych zostały opisane  

w Regulaminie dotyczącym rozliczenia kosztów dostawy wody  

i odprowadzenia ścieków. 

 

X. Postanowienia końcowe 
 

1. Traci moc „Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej 

dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania do mieszkań i lokali o innym 

przeznaczeniu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w Łodzi” 

uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.09.2018 roku uchwałą                          

nr 38/2018. 

2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 

25.06.2019 r. uchwałą nr 26/2019. 

http://www.smpolesie.pl/

