
REGULAMIN
rozaiczan ia kosztów centralnego og rzewan ia

lokali mieszkalnych i użytkowych
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku_ Zdroju

Tekst ujednolicony

z uwzg lęd n ien iem zm ia n zatv,tierdzonych u chwałam i :

1. Uchwałą Nr ',8l20'l4 z dnia 28.08.2014r. Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkan iowej w Busku-Zdroj u.

2. Uchwałą Nr 'a0l20'l5 z dnia 26.06.2015r. Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkan iowej w Busku-Zdroju.

I. PODSTAWY PRAWNE.

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U'
z2003 r., Nr 188, poz. 1848 z póŹniejszymi zmianami)'

2' Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r' o społdzielniach mieszkaniowych (tekst
jednolity: Dz. U. z2003 r., Nr 119 poz' 1116 z poŹniejszymi zmianami)'

3. Ustawa z dnia '10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.22012r. poz.
105e).

4' Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r' w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryt oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z2010 r. Nr 194 poz. 1291)'

5. Polska Norma PN-EN 834 z 1999 r. Podzielniki kosztów ogrzewania do

Ęestrowania zuŻycia ciepła przez grzejniki' Przyrządy zasilane energią
elektryczną.

6. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku- Zdroju'

II. POSTANOWIENIA OGOLNE.

s1
1. Spółdzielnia dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej W Busku-Zdroju,

os. Pułaskiego10.
2. Uzytkownik lokalu _ członek Spółdzielni posiadający spÓłdzielcze prawo do lokalu

lub prawo odrębnej własności lokalu, osoba nie będąca członkiem Spółdzielni
posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej
własności lokalu, najemca lokalu mieszkalnego lub uzytkowego, Spółdzielnia
W przypadku lokalu zajmowanego na potrzeby własne oraz inna osoba
korzystająca z lokalu bez tytułu prawnego.

3. NieruchomośÓ _ budynek, część budynku lub grupa budynków.
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4. Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuzące do zmiany
parametrów nośnika ciepła dostarczonego z sieci ciepłownicze1 oraz regulacji
i pomiaru ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych budynku lub grupy
budynków.
Kotłownia (Źrodło ciepła) _ połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuzące
do wytwarzania ciepła'
C.o. - centralne ogrzewanie.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego ogrzewanego centralnie
- powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu
na ich przeznaczenie i sposób uzywania jak: pokoje, kuchnia, przedpokoje,
łazienki, Wc, itp., niezaleznie od tego gdzie znajdują się odbiorniki energii
cieplnej. Do powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego ogrzewanego centralnie
zalicza się równieŻ powierzchnię ząętąprzez meble wbudowane. Nie wlicza się
do powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego ogrzewanego centralnie:
balkonów, loggii, antresol, piwnic.
Powierzchnia uzytkowa lokalu uzytkowego ogrzewanego centralnie -

- powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na
ich przeznaczenie i sposób uzywania, niezaleznie od tego gdzie znajdują się
odbiorniki energii cieplnej. Do powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego
ogrzewanego centralnie nie zalicza się samodzielnych piwnic i magazynów,
w których ze względu na sposób uzytkowania Wymagana jest niska temperatura
i nie ma odbiorników energii cieplnej.

s2
Rozliczenie energii cieplnej na potrzeby c.o. w ramach tzw. systemu
indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, odbywaÓ się
będzie Wg zamontowanych na grzejnikach podzielników kosztÓw z systemem
odczytu radiowego.
odczyty podzielników kosztow centralnego ogrzewania dokonywane będą
corocznie po zakończeniu sezonu grzewczego, nĄpóŹniej do dnia 30 czenvca
kazdego roku. Dokładny termin ustala Spółdzielnia'
Jezeli odczyt drogą radiową nie doszedł do skutku z powodu np. zakłóceń
sygnału radiowego, firma rozliczĄąca dokona odczytu manualnego W terminie
uzgodnionym z uzytkownikiem.

s3
Koszty centralnego ogrzewania rozlicza się odrębnie dla kazdej nieruchomości'
okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy, tj. okres od 1 lipca do 30 czerwca
następnego roku.
Usługi rozliczeniowej dokonuje firma rozliczĄąca na podstawie odczytów
podzielników kosztów centralnego ogrzewania, powierzchni uzytkowej lokali oraz
danych o kosztach poniesionych przez Spółdzielnię i przedpłatach uiszczanych
przez uzytkownikÓw lokali.
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Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się przy zastosowaniu
obowiązujących współczynników wyrównawczych zuŻycia ciepła, tzw. LAF wg
zaleceń coBRTl lnstal ( obecna nazwa lnstytut Techniki Budowlanej) i innych
stosowanych W systemie indywidualnego rozliczania kosztów centralnego
ogrzewania.
Pomiar zuŻycia energii cieplnej dla potrzeb c.o. odbywa się w węźle cieplnym,
z ktÓrego zasilany jest budynek, jego część lub grupa budynków.

III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTOW CENTRALNEGO OGRZEWANTA

s4
1. Koszty centralnego ogrzewania obejmują koszty zakupu energii cieplnej dla

potrzeb c.o. i wynikają z faktur dostawcy oraz w przypadku kotłowni własnych
koszty związane zwytworzeniem na potrzeby centralnego ogrzewania'

2' Jednostką rozliczeniową kosztóW c.o. jest budynek lub grupa budynkow.
3. WysokośĆ kosztów centralnego ogrzewania ustala się odrębnie dla lokali

mieszkalnych i odrębnie dla lokali uzytkowych wskaŹnikiem powierzchni, ztym, Że
koszty lokali uzytkowych oraz koszty lokali na potrzeby własne Spółdzielni,
zostają powiększone o 20o/o ze względu na zwiększone zapotrzebowanie ciepła
w stosunku do lokali mieszkalnych.

4. Koszty centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych ustala się po odjęciu od
globalnej kwoty kosztów centralnego ogrzewania, kosztów przypadających na
lokale uzytkowe wyliczone wg zasad określonych w pkt. 3.

s5
Całkowite koszty centralnego ogrzewania dzieli się na:
a) koszty stałe,
b) koszty zmienne wspólne,
c) koszty zmienne indywidualne.
Procentowy podział kosztów oraz sposób ich wyliczenia określony jest w pkt. 3'
Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania obejmuje koszty stałe
i koszty zmienne.
Ustala się procentowy podział kosztów centralnego ogrzewania na:
a) koszty stałe _ przyjmowane jako 45o/o kosztow całkowitych - rozliczane są

proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokal'u, (koszty te obejmują między
innymi opłaty za moc zamówioną, opłaty za usługi przesyłowe, a W przypadku
kotłowni własnych równiez koszty dozoru technicznego, przeglądów
technicznych, opłat środowiskowych, konsenłacji i obsługi),

b) koszty zmienne wspólne - przyjmowane jako 20% kosztów całkowitych-
rozliczane proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokalu, (koszty te
uwzględniają m.in. koszty ogrzewania klatek schodowych, piwnic, suszarni,
koszty emisji ciepła przez piony grzewcze, ogrzewania nieopomiarowanych
łazienek oraz Wymiany ciepła między lokalami poprzez przegrody budowlane,
itp.),
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c) koszty zmienne indywidualne - w wysokości 35o/o kosztów całkowitych-

rozliczane proporcjonalnie do jednostek rozliczeniowych, określonych na

podstawie iloczynu wskazań jednostek zuŻycia ciepła przez podzielniki

i wspÓłczynników wyrównawczych, tj. współczynników oceny grzejników oraz

współczynnikÓw korygujących połozenie lokalu w bryle budynku.

lV' USTALENlE oPŁAT ZA CENTRALNE oGRZEWANlE LoKALl

s6
Na pokrycie całkowitych kosztów centralnego ogrzewania uzytkownicy lokali

mieszkalnych wnoszą opłaty zaliczkowe przez cały okres rozliczeniowy (12 m-cy)

proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej mieszkań według obowiązujących
stawek zatwierdzonych od rębnymi Uchwałami.
Zaliczka na poczet kosztów c.o. naliczana jest w opłacie za uŻl1wanie lokalu

mieszkalnego i uiszczanajest co miesiąc do ostatniego dnia kaŻdego miesiąca.
W przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunkÓw pogodowych lub

nieprzewidzianego wzrostu cen ciepła w taryfie dostawcy, Spółdzielnia moŻe

podwyzszyć wysokość zaliczek w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

s7
W przypadku wystąpienia po okresie rozliczeniowym dopłaty do kosztów

centralnego ogrzewania w stosunku do wniesionych zaliczek, uzytkownik lokalu

ma obowiązek uregulować naleznoŚci z tytułu dopłaty w terminie 14 dni od daty

otrzymania rozliczenia. W szczególnych przypadkach dopłata moŻe byÓ

uregulowana W ratach bez odsetek, a decyzje w tym zakresie, na pisemna prośbę

uzytkownika podejm uje Zarząd Społdzielni.
W przypadku nadpłaty zaliczek w stosunku do kosztów c.o. zostanie ona zaliczona
uŹytkownikowi na poczet opłat za uŻytkowanie lokalu w następnych miesiącach,

a w razie zalegania z opłatami za uŻywanie lokalu, nadpłata zostanie zaliczona na

pokrycie zadłuŻenia wraz z odsetkami'
Jezeli kwota nadpłaty przewyŻszy jednomiesięczny wymiar opłat za uŻytkowanie

lokalu mieszkalnego, roŻnica ponad wartośĆ jednomiesięcznej opłaty zostanie

wypłacona uzytkownikowi na jego wniosek złozony nie poŹniej niŻ w ciągu 14 dni

od daty otrzymania rozliczenia, w gotówce lub innej uzgodnionej z nim formie,

w przypadku nie zalegania z opłatamiw Spółdzielni.

s8
opłaty zaliczkowe na poczet kosztów c.o. wpłacane są przez uzytkowników

zajmujących ]okale uzytkowe, w których zamontowane są podzielniki kosztów

centralnego ogrzewania, przez okres trurlania Sezonu grzewczego i ustalane są
przez Spółdzielnię w oparciu o zuŻyte ciepło (przez budynek lub grupę budynkow)

za poprzedni okres rozliczeniowy, przewidywane podwyzki cen energii cieplnej,
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zmiany podatku VAT i innych mających WpłyW na poziom ponoszonych przez
Społdzielnię kosztów zakupu energii cieplej.

2. opłaty na pokrycie kosztów c'o. wpłacane przez Najemców zĄmujących lokale na
zasadz\e najmu, w których nie są zamontowane podzielniki kosztów centralnego
ogrzewania, wpłacane są przez okres trurania Sezonu grzewczego
i ustalane są przez Spółdzielnię, w oparciu o zuŻyte ciepło (przez budynek lub
grupę budynków) za poprzedni okres rozliczeniowy, przewidywane podwyzki cen
energii cieplnej, zmiany podatku VAT i innych mających WpłyW na poziom
ponoszonych przez Społdzielnię kosztów zakupu energii cieplnej. Jednostką
rozliczeniową jest m2 powierzchni uzytkowej lokalu.

3. opłaty, o których mowawpkt. 1i2zwiększone będą o20o/o wstosunku do lokali
mieszkalnych.

se
Uzytkownicy lokali są obciązani opłatą za prowadzenie obsługi serwisowej rozliczania
indywidualnego kosztów c'o. według następujących zasad:

a) W rozliczeniu opłata jest iloczynem podzielników w lokalu i stawki za rozliczenie
jednej sztuki podzielnika,

b) w przypadku braku mozliwości rozliczenia według wskazań podzielników lokatu,
który podlega opomiarowaniu, koszt senruisu doliczany jest oddzielnie zgodnie
z obowiązującym cennikiem opłat.

V. PoSTANoWIENlA KoŃcoWE

s101' W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego bez winy uzytkownika lub
innych uzasadnionych okoliczności, rozliczenie tego lokalu lub pomieszczenia
może byÓ dokonane Wg wskazań innych podzielnikÓw W innych lokalach
mieszkalnych o porównywalnym połozeniu i wielkoŚci.

2' Jezeli w danym lokalu, obliczeniowe jednostki zuŻycia ciepła, w danym okresie
rozliczeniowym przekroczą 2,5 krotnie średnie obliczeniowe jednostki zuzycia
ciepła przeliczone na m2 powierzchni uzytkowej lokali w tym budynku lub grupie
budynkow, wówczas do indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania tego lokalu przyjmuje się ilość obliczeniowych jednostek zuŻycia
ciepła równą 25o% tej średniej.

s 11

1' W przypadku gdy uŻytkownik doprowadzi do co najmniej jednej z sytuacji:

a) uszkodził plombę na urządzeniu pomiarowym (podzielniku),
b) uszkodził urządzenie pom ia rowe (podziel n ik),

c) uniemożliwił dokonanie odczytu (np. zabudowa grzejnika),
d) samowolnie, bez wiedzy Społdzielni przerobił instalację grzewczą (np.

zmieniając ilośĆ elementów w grzejniku),
e) uniemoŻliwił opomiarowanie danego lokalu lub pomieszczenia,

wÓwczas dokonuje się rozliczenia za dany okres rozliczeniowy według:



. lokale mieszkalne _ według zasad okreŚlonych w $ 10 pkt2.

. lokale uzytkowe wyposazone w podzielniki - wg stawek rozliczonych na m2
powierzchni lokalu zwiększonych o 20o/o,

2. w przypadku gdy wykonanie odczytu okaŻe się niemozliwe, np. z powodu
uszkodzenia urządzenia, firma rozlicza)ąca dokonuje tzw. ważenia statystycznego,
tzn. pod koniec okresu rozliczeniowego ocenia się wartość zuŻycta proporcjonalnie
do czasu uzytkowania i liczby dni okresu grzewczego.

3. Uzytkownik lokalu zobowiązany jest udostępnić lokal w celu kontroli technicznej
urządzeń pomiarowych i dokonania ewentualnych manualnych odczytów
podzielników.

s12
1. odczyty podzielników kosztóW c.o. dokonywane będą droga radiową corocznie po

zakończeniu sezonu grzewczego, najpóŹniej do dnia 30 czerwca kazdego roku,
a rozliczenie opłat zaliczkowych w terminie wynikającym z umowy z firmą
rozliczĄącą.

2' okresem rozliczeniowym jest okres 12 miesięcy tj. od 1 lipca do 30 czenłca
następnego roku.

s13
1. W przypadku przekazania lokalu przez dotychczasowego uzytkownika lokalu do

dyspozycji Spółdzielni lub innemu uzytkownikowi, firma rozlicza1ąca moze
dokonaÓ międzyodczffu wskazań podzielników przed przekazaniem lokalu (o ile
jego dokonanie umozliwią warunki techniczne), zaś rozliczenie następuje po
zakończeniu okresu rozliczeniowego. Koszty w tym zakresie pokrywa uzytkownik
lokalu.

2. W przypadku przekazania lokalu aktem notarialnym bez udziału Społdzielni
(sprzedaz, zamiana lub darowizna), końcowe rozliczenie obejmuje uzytkownika
lokalu aktualnie uzytkującego lokal.

s14
1. W przypadku uszkodzenia lub awarii podzielnika, uzytkownik lokalu ma

obowiązek o fakcie tym niezwłocznie powiadomió Administrację Społdzielni.
2. Koszt wymiany lub naprawy urządzeń pomiarowych ponosi uzytkownik lokalu.

s15
Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia nalezy składać w ciąu 14 dni od daty
otrzymania rozliczenia. Nie podlegają reklamacji zasady zawańe W niniejszym
regulaminie. Reklamacje winny być rozpatrzone najpóŹniej w terminie 30łu dni.

s16
1. Niniejszy regulamin zatwierdzony został Uchwałą Nr 61/20't3 z dnia 27'06.2013

roku Rady Nadzorczej Społdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju i ma moc
obowiązującą od dnia 01 .07 '2013 r.

2. Traci moc z dniem 30.06'2013 r. Regulamin rozliczania kosztÓw centralnego
ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych W budynkach SpÓłdzielni
Mieszkaniowej w Busku _ ZdĘu zatwierdzony Uchwałą Nr 23t2ooo z dnia

6



23.05'2000 roku Rady Nadzorczej Społdzielni Mieszkaniowej w Busku _ ZdrĄu
oraz zmieniany Uchwałami Rady Nadzorczej: Nr 2412001 z dnia 13'09.2001 r.,

Nr 2812002 z dnia 27 .06.2002 r., Nr 812003 z dnia 27 .02.2003 r.
Niniejszy tekst ujednolicony jest zgodny z oryginałem Regulaminu rozliczania kosztów centralnego
ogrzewania lokali mieszkalnych i uŻytkowych w SpÓłdzielni Mieszkaniowej w Busku- Zdroju wraz
z pÓźniejszymi zmianami.
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Uchwała Nr ..3.... 12016
z dnia 28.01.2016r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku -Zdroju
w sprawie :

wprowadzenia zmian do,, Regulaminu rozliczania kosztów
centralnego ogrzewania IokaIi mieszkalnych i użytkowych
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku _ Zdroiu '' zatwierdzonego
Uchwałą Nr 61/2013 z dnia 27.06.2013r.zpóźniejszymi zmianami.

Na podstawie $ 56 ust.11 i ust.12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju
Rada Nadzorcza Społdzielni Mieszkaniowej uchwala następujące zmiany do
Regulaminu:

s1
W s 5 w punkcie 3 w ppkt. a, b, c ulegają zmianie dotychczasowe zapisy w
zakresie procentowego podziału kosztow centralnego ogrzewania, a nowe zapisy
otrzymują brzmienie:

,, 3. Ustala się procentowy podział kosztów centralnego ogrzewania na:
a) koszty stałe - przyjmowane jako 48oń kosztów całkowitych - rozliczane są

proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokalu, (koszty te obejmują między
innymi opłaty za moc zamówioną, opłaty za usługi przesyłowe, a W
przypadku kotłowni własnych równiez koszty dozoru technicznego,
przeglądow technicznych, opłat środowiskowych, konsenruacji i obsługi),

b) koszty zmienne wspólne _ przyjmowane jako 27% kosztów całkowitych-
rozliczane proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokalu, (koszty te
uwzględniają m.in. koszty ogrzewania klatek schodowych, piwnic, Suszarni,
koszty emisji ciepła przez piony grzewcze, ogrzewania nieopomiarowanych
łazienek oraz wymiany ciepła między lokalami poprzez przegrody
budowlane, itp.),

c) koszty zmienne indywidualne - w wysokości 25o/o kosztów całkowitych-
rozliczane proporcjonalnie do jednostek rozliczeniowych, określonych na
podstawie iloczynu wskazań jednostek zuŻycia ciepła przez podzielniki
i współczynników wyrównawczych, tj. współczynników oceny grzejników oraz
wspołczynników korygujących połozenie lokalu w bryle budynku.''

s2
Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

s3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Społdzielni .

s4
Uchwała wchodzi W Życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od okresu
rozliczeniowego 01 .07 .2015r.- 30.06 .2016r.
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