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Tekst ujednolicony – stan na 27.11.2019 r. 

 

R E G U L A M I N 

rozliczania kosztów gospodarki cieplnej 

I. Podstawy prawne 

1. Ustawa „Prawo energetyczne” z dnia 10.04.1997r. (tekst jednolity Dz.U.2012.1059). 

 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010r. w sprawie szczegółowych  

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. nr 

194 poz. 1291). 

 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków  

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 

poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 

4. Uchwała Nr 8/96r. Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  

„Zacisze” z dnia 27.06.1996r. na wykonanie opomiarowania zasobów mieszkaniowych 

Spółdzielni w zawory termostatyczne i podzielniki kosztów ciepła. 

 

5. Uchwała Nr 15/2002r. Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  

„Zacisze” z dnia 27.06.2002r. w sprawie montażu elektronicznych podzielników kosztów 

centralnego ogrzewania. 

 

6. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze w Oleśnicy uchwalony przez Zebranie  

Przedstawicieli Członków Spółdzielni uchwałą nr 1/2007 z dnia 29 listopada 2007 ze zmiana 

wprowadzoną uchwałą nr 11/2009 r. ZPCZ z dnia 23.06.2009 r. 

 

II.  Postanowienia ogólne  

 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali  

mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową  

„Zacisze” wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania. 

 

2. Przez użytkownika lokalu rozumie się osoby fizyczne, albo osoby prawne  lub  

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, faktycznie użytkujące lokal 

mieszkalny lub użytkowy. 

 

3. Przez nieruchomość rozumie się budynek, część budynku lub grupę budynków objętą  

wspólnym urządzeniem pomiarowym bądź zasilaną z własnego źródła ciepła. 
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III.   Jednostki rozliczeniowe  

 

1. Fizyczną jednostką rozliczeniową przy rozliczaniu kosztów energii cieplnej   

jest: 

1.1.  metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu, 

1.2.  wskazania elektronicznych podzielników kosztów centralnego   

         ogrzewania, 

1.3. wskazania indywidualnych liczników ciepła, 

1.4. wskazania liczników głównych w węzłach cieplnych lub    

        kotłowniach.  

2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową        

lokali, w tym powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników centralnego 

ogrzewania , a wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych (przedpokój, 

łazienka. wc, itp.) i ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń. Nie wlicza się 

do powierzchni lokali balkonów, logii, tarasów, antresoli. 

W odniesieniu do lokali użytkowych za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się 

również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu. 

 

3. Jednostką organizacyjną rozliczenia kosztów energii cieplnej stanowi oddzielnie  

- miasto Oleśnica 

- miasto Bierutów 

IV.     Podzielniki kosztów ogrzewania i liczniki ciepła.  

1. Montaż elektronicznych podzielników z modułem do radiowego odczytu lub liczników ciepła 

i dokonywanie rozliczeń wykonywane jest przez firmę , z którą Spółdzielnia zawarła umowę. 

Odczyt podzielników i liczników ciepła dokonywany jest przez pracowników Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zacisze”  przy pomocy urządzenia do odczytu radiowego. Spółdzielnia może 

zlecić odczyt podzielników i liczników ciepła  innym podmiotom gospodarczym na podstawie 

odrębnej umowy.  

 

2. Podzielniki kosztów ogrzewania montuje się na grzejnikach zainstalowanych w 

poszczególnych pomieszczeniach lokalu. 

 

3. Nie dokonuje się montażu podzielników kosztów w łazienkach ze względu na zróżnicowany 

sposób ich ogrzewania oraz zbliżoną powierzchnię bez względu na wielkość mieszkania. 

 

4. Użytkownik zobowiązany jest do: 

4.1. udostępnienia mieszkania dla dokonania montażu podzielników (liczników ciepła), 

odczytu kontrolnego, konserwacji, naprawy, sprawdzenia lub wymiany podzielników 

kosztów oraz zapewnienia swobodnego dostępu do grzejników, 

4.2. ochrony urządzeń przed zniszczeniem, 
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4.3. niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o wadliwym działaniu, uszkodzeniu 

urządzeń lub naruszeniu plomb. 

 

5. Przedstawiciele firmy dokonującej montażu podzielników (liczników ciepła), muszą okazać w 

czasie wykonywania prac dokument identyfikacyjny i nie mają prawa pobierać żadnych opłat 

od użytkowników lokali. 

 

6. Odczyt dokonywany jest  po zakończeniu okresu rozliczeniowego przy pomocy urządzenia do 

zdalnego odczytu radiowego. 

 

7. W przypadku, gdy  urządzenie nie będzie mogło odczytać podzielnika (licznika ciepła), lub 

nie będzie mogło go zlokalizować dokonywany będzie bezpośredni odczyt w lokalu w 

obecności użytkownika lokalu lub pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących. 

 

8. O terminie odczytów, o których mowa w ust.7 użytkownicy są powiadomieni  z 7- dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

9. W przypadku, gdy odczyt  o którym mowa w ust. 7 z winy użytkownika  nie dojdzie do 

skutku w trzech terminach wyznaczonych przez Spółdzielnię , firma rozliczeniowa dokona 

rozliczenia wg zasad określonych w niniejszym regulaminie w rozdz. VIII, ust.1 pkt.1.2. 

 

10. Wprowadzenie nowego lokalu do systemu indywidualnego rozliczenia może nastąpić z dniem 

rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. 

 

11. Koszty zmian podzielników i liczników ciepła zostają pokryte przez użytkowników lokali w 

ramach rozliczenia rocznego za c.o. 

 

12. Montaże uzupełniające podzielników kosztów ogrzewania przeprowadzane są na pisemny 

wniosek użytkownika lokalu. Koszty podzielników i ich montażu pokrywa wnioskodawca.  

 

V. Koszty energii cieplnej 

 

1. Do kosztów wytwarzania ciepła w budynkach zasilanych z  indywidualnych  kotłowni 

eksploatowanych przez Spółdzielnię zalicza się: 

1.1. koszt opału 

1.2. koszt nadzoru technicznego nad prawidłowym działaniem kotłowni 

1.3. koszt energii elektrycznej na rzecz kotłowni 

1.4. koszt wody na uzupełnienie zładu 

1.5. amortyzację kotłowni 

1.6. koszty bieżącej obsługi serwisowej kotłowni 

1.7. (wykreślony) 

1.8. koszt opłaty za emisję zanieczyszczeń 

1.9. podatek od nieruchomości oraz wieczyste użytkowanie gruntu 
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1.10. koszt usług kominiarskich i inne. 

 

2. Do kosztów zakupu energii cieplnej zaliczane są wyłącznie koszty ponoszone przez 

Spółdzielnię na rzecz dostawcy ciepła i obejmują opłaty: 

2.1 Wynikające z zamówionej mocy cieplnej: 

2.1.1. za zamówioną moc cieplną w poszczególnych nieruchomościach   

           pobierane w okresie 12 miesięcy w roku w zł/MW 

2.1.2. stałe usługi przesyłowe, liczone według mocy zamówionej w   

           okresie 12 m-cy w roku w zł/MW 

2.1.3. abonamentowe, pobierane od każdego przyłącza w okresie  

           12 m-cy w roku, 

2.1.4. za nośnik ciepła (wodę), pobierane każdorazowo za napełnienie lub       

           uzupełnienie instalacji odbiorczych, liczone według wskazania              

           układów pomiarowych  w zł/m3, 

2.1.5. za inne usługi lub czynności wykonywane na zlecenie odbiorcy 

2.2.  Wynikających ze zużycia energii cieplnej 

 2.2.1.  za zużyta energię cieplną według wskazań ciepłomierzy   zainstalowanych w               

             węzłach cieplnych, pobieraną w okresach grzewczych w zł/GJ 

2.2.2.  za usługi przesyłowe pobierane w każdym miesiącu, w którym, nastąpił pobór                 

             energii cieplnej według ilości zużytego ciepła w zł /GJ 

 

3. W budynkach, do których dostarczane jest ciepło z węzła grupowego na koszty zużycia c.o 

budynku składają się również koszty wynikające z rozliczenia różnicy między wskazaniem 

licznika ciepła w węźle grupowym a sumą wskazań ciepłomierzy w poszczególnych 

budynkach proporcjonalnie do zużycia ciepła. 

 

4. Do kosztów zakupu bądź wytwarzania ciepła nie mogą być zaliczane koszty  utrzymania 

instalacji wewnętrznych w budynkach, które obciążają koszty eksploatacji zasobów 

mieszkaniowych. Do kosztów zakupu bądź wytwarzania ciepła nie mogą być również  

zaliczane koszty  utrzymania instalacji zewnętrznej będącej własnością Spółdzielni. 

 

5. Koszty zakupu ciepła pomniejsza się o uzyskane upusty od dostawcy ciepła za 

niedotrzymanie ustalonych w umowie standardów. 

 

VI.    Współczynniki korygujące 

 

1.  UF – współczynnik, który uwzględnia wielkość, konstrukcję, wydajność cieplną grzejnika,  a 

także typ podzielnika i metodę jego montażu. Wielkość współczynnika UF ustala się zgodnie 

z normami PNEN 834; PNEN 835. 

 

2. LAF- współczynnik, który uwzględnia zwiększone straty ciepła związane z niekorzystnym 

położeniem lokalu w budynku dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. 
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Wielkość współczynnika ustala Spółdzielnia z firmą rozliczeniową na podstawie zaleceń 

wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

„INSTAL” w Warszawie w oparciu o poniższą tabelę i wyjaśnienia podane poniżej . 

1 2 3 4 

0,8 0,9 0,9 0,8 

0,9 1,0 1,0 0,9 

0,9 1,0 1,0 0,9 

0,8 0,9 0,9 0,8 

 

Wartości współczynników w najniższym wierszu  tabeli odnoszą się do lokali położonych na 

parterze nad nieogrzewanymi piwnicami lub bezpośrednio na gruncie (bez podpiwniczenia). 

Jeżeli lokal położony jest nad ogrzewaną piwnicą, wartość współczynnika redukcyjnego tego 

lokalu można  skorygować, powiększając go o 0,1. 

Wartości współczynników  w najwyższym wierszu  tabeli odnoszą się do lokali położonych 

pod stropodachem.  

Wartości współczynników w kolumnach 1 i 4 tabeli dotyczą lokali narożnych, przyległych do 

ścian szczytowych z dwiema ścianami zewnętrznymi o różnej orientacji względem stron świata.  

Jeżeli w lokalu narożnym przyległym do ściany szczytowej, więcej niż dwie ściany zewnętrzne 

mają różna orientację względem stron świata, to wartość współczynnika redukcyjnego tej 

jednostki użytkowej można skorygować , zmniejszając ją o 0,1. 

 

VII. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania. 

 

1. Rozliczenia kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w oparciu o odczyty 

podzielników zamontowanych na grzejnikach w poszczególnych lokalach mieszkalnych i 

użytkowych lub wskazania liczników ciepła zamontowanych w lokalach, dokonuje firma 

rozliczeniowa zgodnie z umową zawartą ze Spółdzielnią. 

 

2. Koszty rozliczenia przez firmę rozliczeniową ponoszą użytkownicy lokali przy rozliczeniu 

rocznym w zależności od ilości podzielników lub liczników ciepła w lokalu. 

 

3. Rozliczenia dokonuje  się w obrębie poszczególnych budynków. 

 

4. W poszczególnych budynkach 

- koszty stałe centralnego ogrzewania są rozliczane proporcjonalnie do powierzchni    

  użytkowej lokali położonych w danym budynku, 

- koszty zużycia c.o są rozliczane na poszczególne lokale przy wykorzystaniu   

  podzielników elektronicznych lub liczników ciepła. 

 

5. Do kosztów stałych ogrzewania lokali zalicza się: 

- opłaty stałe pobierane przez dostawcę ciepła za ciepło dostarczone do danego budynku na  

  cele c.o. ( po odjęciu kosztów  przypadających  na przygotowanie ciepłej wody użytkowej),  

  tj. za zamówioną moc cieplną, za usługi przesyłowe  

- koszty c.o. łazienek i pomieszczeń wspólnego użytku w danym budynku tj. klatek            

schodowych, piwnic, pralni, suszarni, wózkowni itp. 
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6. Koszty stałe ogrzewania lokali rozlicza się na lokale mieszkalne i lokale użytkowe, 

proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej z tym, że powierzchnię lokali użytkowych 

powiększa się mnożąc ją przez współczynnik wysokości lokalu.  

Współczynnik wysokości lokalu liczony jest wg wzoru WH = H lokalu /2,5. 

 

7. Koszty zużycia c.o. budynku podlegają podziałowi na koszty zużycia c.o. łazienek i  

pomieszczeń wspólnego użytku oraz koszty zużycia c.o. lokali. Koszty zużycia c.o. łazienek i 

pomieszczeń wspólnego użytku zalicza się do kosztów stałych ogrzewania lokali.  

Podziału kosztów zużycia na część przypadającą na łazienki i pomieszczenia wspólnego 

użytku oraz część przypadającą na lokale dokonuje się proporcjonalnie do ich powierzchni,  z 

tym, że powierzchnię lokali użytkowych powiększa się mnożąc ją przez współczynnik 

wysokości lokalu WH= H lokalu /2,5. 

Rozliczenie kosztów zużycia c.o na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe dokonuje się 

proporcjonalnie do wskazań podzielników elektronicznych, z uwzględnieniem 

współczynników korygujących, o których mowa w rozdziale VI. 

 

8. Rozliczenie kosztów zużycia c.o w danym budynku przy zastosowaniu wskazań podzielników 

może być zastąpione systemem rozliczeń zryczałtowanych (proporcjonalnie do powierzchni 

użytkowej lub kubatury poszczególnych lokali) jeśli zażąda tego w formie pisemnej  więcej 

niż ¾ użytkowników lokali w danym budynku. Zmiana systemu  rozliczeń kosztów zużycia 

c.o może być dokonana tylko przed  rozpoczęciem okresu rozliczeniowego kosztów 

ogrzewania. 

 

  

     VIII.   Szczególne przypadki rozliczeń indywidualnych kosztów centralnego            

                ogrzewania. 

 

1.  Przy rozliczeniu rocznym w lokalach, w których użytkownik :  

- odmówił zamontowania podzielników kosztów ogrzewania lub licznika ciepła, 

- uszkodził wszystkie podzielniki, plomby podzielników, samowolnie zdemontował  

  podzielniki,   

- uszkodził licznik ciepła, 

 

rozliczenie za zużyte ciepło do celów c.o. zostanie dokonane  następująco :  użytkownik 

lokalu, w  okresie rozliczeniowym zostanie obciążony kosztami  stałymi obliczonymi zgodnie 

z zapisami niniejszego regulaminu oraz kosztami zużycia w wysokości stanowiącej  iloczyn 

najwyższego zużycia jednostek na  1 m2 lokalu  spośród wszystkich lokali w budynku i ilości 

m 2  powierzchni zajmowanego lokalu.  

 

1a.   Przy rozliczeniu rocznym w pomieszczeniach, w których użytkownik: uszkodził podzielnik,  

 plombę podzielnika lub zdemontował podzielnik– do rozliczenia kosztów zużycia c.o. dla    

 tego pomieszczenia przyjmuje się koszty szacowane wg. najwyższego zużycia w danym  

 budynku dla grzejników o takich samych lub zbliżonych parametrach. 

 

1b.  Przy rozliczeniu rocznym w lokalach, w których użytkownik dokonał wymiany lub montażu 

dodatkowego grzejnika bez zgłoszenia do opomiarowania  – do rozliczenia kosztów zużycia 

c.o. przyjmuje się koszty szacowane wg. najwyższego zużycia w danym budynku dla 

grzejnika o takich samych lub zbliżonych parametrach. 
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1c.  Przy rozliczeniu rocznym w przypadku gdy użytkownik samowolnie dokonał spuszczenia 

wody z instalacji centralnego ogrzewania, zostanie on obciążony odrębną fakturą za 

uzupełnienie wody do instalacji grzewczej. 

 

1d.  Przy rozliczeniu rocznym w przypadku gdy użytkownik uniemożliwił dokonania odczytu 

podzielników lub licznika ciepła w sytuacji o której mowa w rozdziale IV  ust.7 i ust.9 

zostanie on rozliczony zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 10,.04.1997 r Prawo 

energetyczne art. 45a ust. 11a   Dz. U. 2012.1059 ze zmianami. 

 

2. W przypadku dokonania zmian w instalacji c.o uzgodnionych ze Spółdzielnią (np. zmiana 

grzejników) firma rozliczeniowa dokona stosownych międzyodczytów i przemontowania 

podzielników na koszt użytkownika lokalu. 

 

3. W lokalach w których koszty przypadające na lokal są szacowane, koszty za usługę 

rozliczeniową określa cennik stanowiący załącznik do umowy zawartej z firma 

rozliczeniową. 

 

4. W przypadku zmiany użytkowników lokali w okresie rozliczeniowym, rozliczenie lokalu 

nastąpi na następujących zasadach:  

4.1. Lokale mieszkalne. Koszty za centralne ogrzewanie dla poszczególnych 

użytkowników stanowią wysokość należnych przedpłat czyli pierwszy i drugi 

użytkownik są rozliczani na „0”. 

4.2.1  Lokale użytkowe. Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie odczytów 

podzielników kosztów C.O.(liczników ciepła).Z zastrzeżeniem postanowienia punktu 

4.2.2.niniejszego rozdziału zwrotu lub dopłata wynikające z rozliczenia końcowego za 

dany okres rozliczeniowy odnoszą się do posiadacza lokalu w dniu 31grudnia okresu 

rozliczeniowego. 

4.2.2. Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana najemcy lub właściciela 

lokalu to rozliczenie będzie dokonywane w następujący sposób: 

a) najemca(właściciel lokalu posiadający uprawnienie do lokalu na dzień 31grudnia okresu 

rozliczeniowego rozliczany będzie zwrotem lub dopłatą rozliczanych za okres w którym 

przysługiwało mu prawo najmu (własności)lokalu oraz ponosi koszty zakupu 

podzielników C.O. (liczników ciepła) za cały okres rozliczeniowy. 

b) najemca (właściciel) lokalu, któremu nie przysługiwało prawo do lokalu na dzień 31 

grudzień okresu rozliczeniowego ponosi koszty C.O. w wysokości wnoszonych zaliczek 

za okres, w którym przysługiwało mu prawo do lokalu.”   

 

5. W przypadku przejęcia lokalu mieszkalnego, rozliczenie może być wykonane dla nowego  

użytkownika za cały okres rozliczeniowy, gdy osoba obejmująca lokal złoży stosowne 

oświadczenie. 

 

6. Koszty ogrzewania pustostanów obciążają koszty Spółdzielni. 

 

7. W przypadku niesprawnego  zaworu termostatycznego lub głowicy zaworu   
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( brak możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniach lokalu) – do rozliczenia kosztów 

zużycia c.o. przyjmuje  się koszty szacowane według średniego zużycia na danym grzejniku 

z ostatnich 3 okresów rozliczeniowych. 

 

IX.    Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania.  

 

1. Przez cały rok rozliczeniowy, użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia miesięcznych 

zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na ogrzewanie lokali. 

 

2. Wysokość opłat zaliczkowych zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. Do 

wiadomości użytkowników podawana jest ona na wydruku zawierającym wysokość opłat za 

lokal. 

 

3. Wysokość miesięcznych zaliczek może ulegać zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego, w 

zależności od zmiany cen energii cieplnej przez dostawcę ciepła lub innych przyczyn. 

 

X.   Warunki rozliczenia rocznego 

 

1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej dokonywane jest raz w roku w terminie do końca lutego 

następnego roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Rozliczenia indywidualne dla 

każdego lokalu w danej nieruchomości zostanie przekazane użytkownikom  do końca 

czerwca następnego roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

 

2. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. 

 

3. Po dokonaniu rozliczenia rocznego, Spółdzielnia przekaże użytkownikowi indywidualne 

rozliczenie lokalu, zawierające rozliczenie kosztów oraz kwotę nadpłaty lub niedopłaty. 

 

4. Jeżeli  w wyniku rozliczenia okaże się: 

4.1.  kwota wniesionych zaliczek jest wyższa od poniesionych kosztów         

  powstała nadpłata( po uwzględnieniu ewentualnych zaległości    

   czynszowych) zostanie zarachowana na poczet przyszłych opłat czynszowych, 

4.2.  kwota wniesionych zaliczek jest niższa od kwoty kosztów wynikających z  

 rozliczenia- to powstała niedopłata podlega jednorazowej wpłacie na poczet    

 czynszu w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym  

 dostarczono rozliczenie. 

 

5.  W indywidualnych przypadkach użytkownik może wystąpić pisemnie do Zarządu,  w ciągu 

14 dni od daty otrzymania rozliczenia, o rozłożenie kwoty niedopłaty na raty. 

 

6. Niedotrzymanie terminu wniesienia niedopłaty spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. 

 

7. Użytkownik może wnieść reklamację do Zarządu SM, dotyczącą rozliczenia w terminie 14 

dni od otrzymania indywidualnego rozliczenia lokalu. Reklamacje składane po terminie nie 

będą rozpatrywane. Spółdzielnia udzieli odpowiedzi w oparciu o opinię firmy rozliczeniowej 

w terminie do 30 dni. 
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8. Odmowa przyjęcia rozliczenia przez użytkownika, jak również jego nieobecność w miejscu 

zamieszkania ( np. pobyt za granicą) nie jest podstawą do przedłużenia terminu składania 

reklamacji. 

 

9. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje rozliczeń między stronami 

 

 

XI.    Zakres obowiązków Spółdzielni 

 

1. Dostarczanie takiej ilości energii cieplnej, która zapewni utrzymanie w lokalu mieszkalnym 

temperatury co najmniej 200C przy pełnym otwarciu zaworów termostatycznych. 

 

2. Temperaturą minimalną w lokalach mieszkalnych jest temperatura 200C- mierzona w środku 

pomieszczenia na wysokości 1,2 m. 

 

3. W razie nie utrzymania przez Spółdzielnię temperatury minimalnej w mieszkaniu z powodu 

awarii instalacji wewnętrznej, członkowi z tytułu niedogrzania mieszkania należą się upusty 

cenowe przy opłatach pobieranych w formie zaliczek.  Jeżeli temperatura w lokalu w okresie 

grzewczym wynosi: 

3.1. +150C lub mniej – w wysokości 1/15 części opłaty miesięcznej, licząc za każdy    

    dzień niedogrzania mieszkania 

3.2. poniżej +200C, ale wyższa niż określona pkt. 3.1. – w wysokości 1/30 części   

   opłaty miesięcznej, licząc za każdy dzień niedogrzania mieszkania. 

 

4. Niedogrzewanie lokalu powinien zgłosić pisemnie użytkownik w dniu stwierdzenia lub w 

dniu następnym. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia i w 

obecności użytkownika lokalu. Nie sprawdzenie reklamacji przez Spółdzielnię jest 

równoznaczne z uznaniem roszczeń członka do bonifikaty w opłacie. Bonifikata przysługuje 

za każdy dzień niedogrzania mieszkania. 

 

5. Bonifikaty w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali mieszkalnych po zakończeniu 

sezonu grzewczego jednak nie dłuższym niż okres roczny. Globalne kwoty udzielonych 

bonifikat w opłatach zwiększają koszty. 

 

 

XII. Postanowienia końcowe 

 

1. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o zaistniałych 

uszkodzeniach podzielnika kosztów, zaworu termostatycznego, licznika ciepła, instalacji c.o, 

a także o zerwanych plombach. 

 

2. Samowolna ingerencja w instalacje centralnego ogrzewania stanowi rażące naruszenie 

obowiązków użytkownika lokalu. Za samowolną ingerencję uważa się; 

2.1. Montaż dodatkowego grzejnika. 

2.2. Powiększenie istniejących zestawów grzejników lub ich zmiana.  

2.3. Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania. 

2.4. Demontaż lub likwidacja grzejników. 

2.5. Zmiana lub montaż zaworów grzejnikowych.  

2.6. Zmiana usytuowania zamontowanego podzielnika kosztów. 



10 

 

2.7. Uszkodzenie lub zerwanie plomb na urządzeniu- podzielniku, 

2.8. Demontaż, manipulacja lub uszkodzenie licznika ciepła. 

2.9. Każde inne działanie zmierzające do zafałszowania i uniemożliwienia indywidualnego 

rozliczenia kosztów c.o. 

 

3. W przypadku działań, o których mowa w ust. 2 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” 

po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy może zastosować odpowiednio postanowienia 

zawarte w rozdz. VIII ust. 1. 

 

4. Uszkodzenia wynikłe z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu- Spółdzielnia usuwa 

nieodpłatnie. 

 

5. Uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika usuwane są na jego koszt. 

 

6. Decyzje o rozpoczęciu, zakończeniu, przerwaniu lub wznowieniu ogrzewania podejmuje 

Zarząd Spółdzielni. 

 

7. Traci moc „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej” uchwalony uchwałą nr 

30/2003 Rady Nadzorczej Spółdzielni (prot .nr 18 z dnia 30.12.2003r.) z późniejszymi 

zmianami. 

 

8. Niniejszy regulamin zatwierdzony został uchwałą nr 20/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej z dnia 28.12.2012 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013r.  

     

 

 

 

  Niniejszy regulamin jest zgodny 

1. Z ustawą z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U z 2003r.  

Nr 188, poz. 1848) 

2. Z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U z 2003r. Nr 119, 

poz. 1116) 

3. Ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 
 

 

Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą 

w dniu 28.12.2012 r. Uchwała NR 20/2012 

 

Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 

w dniu 26.03.2013 r. Uchwała NR 3/2013  

 

Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 

w dniu 29.11.2016 r. Uchwała NR 20/2016  

 

Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 

w dniu 26.11.2019 r. Uchwała NR 15/2019 


