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     Tekst ujednolicony – stan na 1.01.2019 r. 

 

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej  

dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 

I. Podstawa prawna. 

 

 Ustawa „Prawo energetyczne” z dnia 10.04.1997 ( tekst jednolity 

Dz. U. 2012, 1059 z późn. zmianami ). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 2015, 1422  ). 

 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy .   

 

II. Postanowienia ogólne. 

 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu maja zastosowanie do 

wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach 

zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zacisze” 

wyposażonych w instalacje ciepłej wody użytkowej ( c.w.u.). 

2. Metoda rozliczania ciepłej wody użytkowej przyjęta w niniejszym 

regulaminie dla lokali wyposażonych w wodomierze wody ciepłej jest 

oparta o wskazania ww. wodomierzy, a w mieszkaniach nie 

wyposażonych w wodomierze wody ciepłej o liczbę osób stale 

zamieszkujących lokal.   

3. Przez użytkownika rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne lub 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

faktycznie użytkujące lokal mieszkalny lub użytkowy.   

4. Dostawcą ciepła jest Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w 

Oleśnicy, ul. 11 Listopada 17 lub inny podmiot gospodarczy 

dostarczający ciepło do budynków zarządzanych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Zacisze” na zasadach określonych w ustawie „Prawo 

energetyczne z 10.04.1997 r . 

5. Zgodnie z ww. ustawą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” 

pośredniczy pomiędzy użytkownikiem lokalu a Dostawcą ciepła przy 

rozliczeniach, nie pobierając z tego tytułu żadnych opłat dodatkowych. 

Spółdzielnia nie ma wpływu na cenę energii cieplnej ustalonej przez 

Dostawcę ciepła i zatwierdzonej w formie obowiązującej taryfy.  

6. Koszty energii cieplnej do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej 

są rozliczane indywidualnie dla każdego budynku.  

7. Koszty dotyczące opłat stałych za moc zamówioną i usługi przesyłowe  

( zależne od mocy zamówionej ) rozliczane będą odrębnie, niezależnie 

od ilości energii cieplnej dostarczonej do budynku do celów 

przygotowania ciepłej wody użytkowej.  
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8. Koszty pobranej energii cieplnej zgodnie z obowiązującą taryfą 

Dostawcy, której ilość jest ustalona na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych rozliczane będą po 

zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.     

9. Ustala się okresy rozliczeniowe c.w.u. zgodne z okresami rozliczania 

wody zimnej.  

10. W przypadku podłączenia budynku do instalacji c.w.u. pierwsze 

rozliczenie ciepłej wody dokonuje się na zasadach podanych poniżej: 

a) W przypadku gdy wszystkie przewidziane do przyłączenia 

mieszkania zostaną podłączone do instalacji c.w.u. co najmniej dwa 

miesiące przed końcem okresu rozliczeniowego, rozliczenie wody 

jest wykonane po skończonym okresie rozliczeniowym. 

b) W przypadku gdy przewidziane do przyłączenia mieszkania zostaną 

podłączone do instalacji c.w.u., a czas do końca okresu 

rozliczeniowego jest krótszy, jak dwa miesiące, to rozliczenie wody 

jest wykonane po skończonym następnym okresie rozliczeniowym. 

 

III. Jednostki rozliczeniowe. 

 

1. Jednostką rozliczeniową kosztów stałych za moc zmówioną i usługi 

przesyłowe ( zależne od mocy zamówionej ) wynikających z taryfy 

Dostawcy jest lokal mieszkalny lub użytkowy.  

2. Jednostką rozliczeniową kosztów pobranej energii cieplnej jest „1 m3 ” 

podgrzanej wody. 

 

IV. Rozliczenie kosztów ciepłej wody użytkowej. 

 

1. Miesięczna wysokość opłat na pokrycie kosztów stałych wynikających z 

taryfy Dostawcy ustalana jest wg. poniższego wzoru : 

A = [( B : C ) : 12 m-cy ]  

  gdzie : 

A – miesięczna opłata z tytułu kosztów stałych wynikających z   

      taryfy Dostawcy, 

B – roczna kwota kosztów stałych wynikających z taryfy  

      Dostawcy , 

C – ilość lokali w danym budynku podłączonych do instalacji  

      c.w.u., 

 

Ewentualna różnica między kosztami a wnoszonymi opłatami 

wynikająca ze zmiany wielkości mocy zamówionej lub zmiany taryfy 

Dostawcy, zostanie uwzględniona przy ustalaniu opłaty w następnym 

roku kalendarzowym.   
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2. Ustalenie kosztów pobranej energii cieplnej do celów przygotowania 

ciepłej wody użytkowej  przypadających na dany lokal w okresie 

rozliczeniowym następuje na podstawie poniższego wzoru : 

a = ( b : c ) x d 

  gdzie :  

   a – koszt podgrzania wody dla danego lokalu, 

 b – całkowity koszt zakupu energii do podgrzania wody w  

budynku w okresie rozliczeniowym ( wynikających z opłat 

zmiennych taryfy Dostawcy ), 

c – suma zużytej c.w.u. w budynku w okresie rozliczeniowym wg.   

sumy wskazań wodomierzy lokalowych , 

d – ilość zużytej wody w lokalu w okresie rozliczeniowym zgodnie 

ze wskazaniem wodomierza .  

 

 

V. Zaliczki na pokrycie kosztów. 

 

1. Każdy użytkownik lokalu podłączonego do instalacji c.w.u. zobowiązany 

jest wnosić miesięczne zaliczki na pokrycie kosztów energii cieplnej 

pobranej do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest to 

wielkość będąca iloczynem liczby osób zamieszkujących w lokalu  

i 2 m3 wody ciepłej oraz ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości 

kwoty zaliczki za podgrzanie 1 m3 wody.   

2. Wysokość opłat zaliczkowych zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek 

Zarządu. Do wiadomości użytkowników podawana jest ona na wydruku 

zawierającym wysokość opłat za lokal.  

3. Zarząd Spółdzielni na wniosek członka Spółdzielni lub właściciela lokalu 

niebędącego członkiem Spółdzielni może ustalić indywidualną ilość m3 

ciepłej wody przyjmowaną do określenia opłaty zaliczkowej, o której 

mowa w pkt. 1 i 2. 

4. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółdzielnia dokonuje  

rozliczenia rzeczywiście poniesionych kosztów i wniesionych zaliczek.  

5. Niedopłata wynikająca z różnicy wnoszonych zaliczek, a faktycznie 

poniesionymi kosztami powinna być uregulowana przez użytkownika w 

terminie 30 dni od daty przekazania szczegółowego rozliczenia c.w.u. 

Nadpłatę wynikającą z rozliczenia c.w.u. użytkownicy powinni 

uwzględnić przy najbliższej opłacie czynszowej.  

6. Na pisemny wniosek użytkownika , nadpłata o której mowa w ust. 4 

może zostać przelana na wskazany rachunek bankowy lub wypłacona 

w formie gotówkowej w kasie Spółdzielni.  

7. Jeżeli użytkownik lokalu posiada zadłużenie wobec Spółdzielni, 

Nadpłata o której mowa w ust. 4 w pierwszej kolejności jest zaliczana 

na poczet spłaty zadłużenia.  
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VI. Lokale nieopomiarowane i przypadki szczególne. 

 

1. Lokale nieopomiarowane, tzn. nie wyposażone w wodomierz wody 

ciepłej z ważną legalizacją, będą rozliczane w formie ryczałtowej.  

2. Lokal rozliczany w formie ryczałtowej obciążany będzie następującymi 

opłatami :  

 Opłatą na pokrycie kosztów stałych wynikających z taryfy 

Dostawcy obliczoną zgodnie ze wzorem podanym w Dziale IV, 

pkt 1 niniejszego regulaminu . 

 Opłatą zmienną za podgrzanie wody określoną zgodnie z 

poniższym wzorem : 

a = ( b : c ) x 4 m3 x ilość osób  

 gdzie :  

a – koszt podgrzania wody dla lokalu, 

b – całkowity koszt zakupu energii do podgrzania wody w  

      budynku ( wynikających z opłat zmiennych taryfy Dostawcy ), 

c – suma zużytej c.w.u. w budynku wg. wskazań wodomierza   

      głównego w węźle cieplnym.   

3. Miesięczne ryczałtowe zużycie wody ciepłej dla lokali mieszkalnych 

przyjmuje się w wysokości 4 m3 na każdą osobę zamieszkującą dany 

lokal. 

4. Miesięczne ryczałtowe zużycie wody ciepłej dla lokalu użytkowego 

przyjmuje się w wysokości 6 m3 chyba, że umowa najmu lokalu stanowi 

inaczej. 

5. W przypadku stwierdzenia pobierania w danym lokalu c.w.u. z 

pominięciem wodomierza wody ciepłej lub w przypadku uszkodzenia 

czy zerwania plomby wodomierzowej lokal będzie rozliczany za ostatni 

okres rozliczeniowy w formie ryczałtowej.  

6. Rozliczenie opłaty zmiennej za podgrzanie wody w przypadku 

zgłoszonej przez użytkownika niesprawności wodomierza lub 

stwierdzenia jego awarii przez służby techniczne Spółdzielni odbywać 

się będzie w sposób następujący :    

a) od dnia ostatniego odczytu wodomierza do dnia ponownego odbioru 

wodomierza po jego naprawie obowiązuje średnia zużycia z 

poprzedniego okresu rozliczeniowego wg. wskazań wodomierza w 

danym lokalu, 

b) w przypadku niemożliwości ustalenia średniego zużycia wody w 

danym lokalu, do rozliczenia przyjmuje się zużycie wody 2 m3 na 

osobę miesięcznie.  

7. W przypadku zbycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego i 

złożenia zgodnego oświadczenia Zbywcy lokalu i Nabywcy o stanie 

wodomierza w dniu przekazania lokalu : 

a) Zbywca lokalu będzie obciążony : 
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 opłatą stałą wynikającą z taryfy Dostawcy  proporcjonalnie do 

ilości dni korzystania z lokalu, 

 opłatą zmienną za podgrzanie wody obliczoną na podstawie 

wskazań wodomierza na dzień przekazania lokalu nabywcy, 

do rozliczenia przyjmuje się cenę jednostkową podgrzania 1 

m3 ustaloną dla poprzedniego okresu rozliczeniowego; w 

przypadku zbycia lokalu w pierwszym okresie rozliczeniowym 

po podłączeniu mieszkania do instalacji c.w.u. rozliczenie 

będzie dokonane po zakończeniu tego okresu 

rozliczeniowego i ustaleniu ceny jednostkowej podgrzania 1 

m3 wody.  

b) Nabywca lokalu będzie obciążony :  

 opłatą stałą wynikającą z taryfy Dostawcy  proporcjonalnie do 

ilości dni korzystania z lokalu, 

 opłatą zmienną za podgrzanie wody obliczona na podstawie 

wskazań wodomierza na dzień przekazania lokalu nabywcy, 

rozliczenie nabywcy nastąpi po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego. 

8. W przypadku braku zgodnego oświadczenia Zbywcy lokalu i jego 

Nabywcy o stanie wodomierza w dniu przekazania lokalu,  Zbywca i 

Nabywca lokalu będą obciążeni kosztami za dany okres rozliczeniowy 

proporcjonalnie do ilości dni korzystania z lokalu. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Rozliczenie kosztów zużycia wody zimnej, która zostaje podgrzana i 

zużyta w instalacji c.w.u. następuje na zasadach określonych w 

Rozdziale VII „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy” .   

2. Regulamin powyższy zatwierdzony został Uchwałą Nr 15/2016 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 maja 2016 r i 

obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 r.  

 

 

 

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą  

w dniu 24.05.2016 r. Uchwałą NR 15/2016. 

2. Zmiany do regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą  

w dniu 28.12.2017 r. - Uchwała NR  15/2017. 

3. Zmiany do regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą  

w dniu 27.11.2018 r. - Uchwała NR  13/2018. 

 


