REGULAMIN
INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA NA
POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI W
BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH KARPACKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ.
§1
Regulamin został opracowany na podstawie przepisu art.45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz.625 z późn. zm.]¹
Ponadto, niniejszy Regulamin uwzględnia postanowienia zawarte w następujących przepisach
prawnych, i Polskich Normach: ¹
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr
243 poz. 1623],
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999
r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych [Dz. U.
z 1999 r. Nr 74 poz.836 z późniejszymi zmianami],
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690],
4. Polska Norma PN-EN 834 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia
ciepła przez grzejniki Przyrządy zasilane energią elektryczną.
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. Nowelizacje ustawy Prawo energetyczne, które w szczególności dotyczą zagadnienia
indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania zawarte są w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz.
555 oraz w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552;
§2

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące rozumienie określeń i pojęć:
1. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, użytkowego lub pomieszczenia
wynajmowanego - określana jest jako powierzchnia wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu, a szczególności pokoi, kuchni, śpiżarni, przedpokoi, alków,
korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym
potrzebom lokatora bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania; za
powierzchnię użytkową nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresoli,
pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek.
2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – ciepłomierz zainstalowany na wejściu do węzła
ciepłowniczego w danym budynku, odpowiadający przepisom metrologicznym, na
podstawie wskazań którego, odbiorca –Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozlicza się
z dostawcą ciepła – P.K. „Therma” Sp. z o.o., za dostarczone do budynku ciepło.
3. Lokal opomiarowany – lokal, w którym wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, zostały
wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania, za wyjątkiem pomieszczeń łazienek
i pomieszczeń wiatrołapów w mieszkaniach z wejściem z galerii posiadające grzejniki na
których montaż podzielnika nie jest możliwy.
4. Lokal nieopomiarowany – lokal, w którym nie zainstalowano podzielników kosztów
ogrzewania
na grzejnikach, lub nie odczytano wskazań podzielników kosztów
ogrzewania w danym okresie rozliczeniowym, w przypadkach opisanych w niniejszym
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regulaminie. Lokali, na potrzeby ogrzania których, wydzielono w niniejszym regulaminie
koszty wspólne nie zalicza się do grupy lokali nieopomiarowanych.
5. Wartość wskazywana – jest wartością pomiarową wytworzoną przez podzielnik kosztów
ogrzewania, odczytywana na urządzeniu jako wartość liczbowa.
6. Wartość zużycia – jest to wartość wskazywana, przekształcona przy pomocy całkowitego
współczynnika oceny K (na rozliczeniu uwidoczniony jako UF) dla danego grzejnika.
(Uwaga: wartość zużycia jest miarą wyemitowanego przez grzejnik ciepła w okresie
rozliczeniowym, podawaną jako liczba niemianowana).
7. Średnie zużycie w lokalu – obliczane jest na podstawie wskazań podzielników
z uwzględnieniem współczynników K (dawniej UF).
8. Budynek niski - budynek mieszkalny w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
który posiada nie więcej niż pięć kondygnacji (parter jest liczony jako jedna
kondygnacja).
9. Budynek wysoki - budynek mieszkalny w zasobach Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, który posiada więcej niż pięć kondygnacji (parter jest liczony jako jedna
kondygnacja).
10. Współczynnik krotności – współczynnik wykorzystywany w celu obliczania kosztów
zmiennych w §8.
11. Referencyjny koszt jednej obliczeniowej jednostki zużycia – wartość obliczana
odrębnie dla budynków niskich i wysokich, która służy do kwalifikowania
poszczególnych budynków do dokonywania zmiany sposobu obliczeń kosztów zużycia
(§8 ust.2 Krok g).
12. Powierzchnia budynku – suma powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych i lokali
użytkowych w danym budynku.
13. Lokale ryczałtowe – lokale, których użytkownicy złożyli oświadczenie o rezygnacji
z rozliczania na podstawie wskazań podzielników kosztów, a koszt ogrzewania takiego
lokalu jest rozliczany wg zasady opisanej w §9 ust.2 ppkt 2.2.2, z zastrzeżeniem §9 ust.4.
§3
1. Rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach, za ciepło dostarczone na potrzeby
ogrzewania, przez instalację centralnego ogrzewania w budynku, dokonuje się na
podstawie:
1.1 pomiaru, przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, ilości ciepła dostarczonego do
budynku w okresie rozliczeniowym,
1.2 wskazań elektronicznych, radiowych podzielników kosztów ogrzewania
doprimo III radio, firmy ista zainstalowanych na grzejnikach w lokalach i:
1.3 oszacowania zużycia ciepła w łazience i nieopomiarowanym wiatrołapie lub
lokalu użytkowym nieopomiarowanym, na podstawie zużycia, określonego wg
wskazań podzielników kosztów w innym lokalu, w tym samym budynku;
sposób oszacowania w takim przypadku określa regulamin w §9 i §10.
1.4 oszacowania zużycia ciepła w lokalu nieopomiarowanym określonym w § 9
ust.2 pkt 2.2 lub lokalu ryczałtowym, odbywa się na podstawie średniej
wartości kosztów ogrzewania m2 powierzchni budynku wg zasad opisanych
w §11 ust. 6 z zastrzeżeniem § 9 ust.4.
2. Rozliczenie kosztów ogrzewania następuje odrębnie dla każdej nieruchomości zwanej
dalej budynkiem.
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3. Rozliczenie kosztów ogrzewania dokonywane jest w okresach rozliczeniowych, które
trwają: od 1 lipca roku poprzedzającego do 30 czerwca roku, w którym następuje
rozliczenie.
Rada Nadzorcza Spółdzielni, na umotywowany wniosek Zarządu Spółdzielni, może
zdecydować o wydłużeniu okresu rozliczeniowego.
4. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła z użytkownikami poszczególnych lokali w danym
budynku (nieruchomości) następuje w terminie do 2-ch miesięcy od końca okresu
rozliczeniowego jednak nie później niż do 31 sierpnia roku, w którym następuje
rozliczenie. W przypadku nie dotrzymania tego terminu przez Zarząd Spółdzielni,
użytkownik lokalu ma - wynikającą z rozliczenia - nadpłatę za miniony okres
rozliczeniowy, przysługuje mu zwrot nadpłaty wraz z ustawowymi odsetkami, za każdy
dzień zwłoki w dostarczeniu rozliczenia.
§4
Rozliczeniu pomiędzy użytkowników lokali w danym budynku, podlegają koszty związane
z dostawą ciepła do ogrzewania, poniesione przez zarządcę budynku - Karpacką Spółdzielnię
Mieszkaniową, w danym okresie rozliczeniowym. Na koszty te składają się:
1. Koszty wynikające z rozliczenia z dostawcą ciepła
1.1. koszty stałe (ponoszone przez 12 miesięcy w roku), ustalone zgodnie z taryfą i
cennikiem dostawcy ciepła, zatwierdzonym przez Urząd Regulacji Energetyki,
obejmujące:
1.1.1 opłatę za moc zamówioną,
1.1.2 opłatę stałą za usługi przesyłowe,
1.1.3 opłatę abonamentową,
1.2
koszty zmienne (ponoszone w sezonie grzewczym), wynikające ze wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego i ustalone zgodnie z cennikiem dostawcy
ciepła, obejmujące:
1.2.1 opłatę za zużyte w okresie rozliczeniowym ciepło,
1.2.2 opłatę zmienną za usługi przesyłowe,
1.2.3 opłatę za nośnik ciepła, zużyty do uzupełnienia ubytków nośnika ciepła
w instalacji.
2. Różnice kosztów wynikające z uznanych reklamacji lokatorów uwzględniane zostaną
w kosztach ciepła rozliczanych w kolejnym okresie rozliczeniowym danego budynku.
§5
1. Koszty dostawy ciepła do celów ogrzewania budynku, ponoszone są przez użytkowników
lokali w formie opłaty za centralne ogrzewanie, wnoszonej zaliczkowo przez 12 miesięcy
w równych ratach, łącznie z innymi opłatami z tytułu użytkowania lokalu.
2. Wysokość opłat zaliczkowych ustalana jest z uwzględnieniem:
2.1 Zużycia ciepła w danym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym (zmiana
zaliczek następuje 1 października),
2.2 Aktualnych cen ciepła i prognozowanej ich zmiany (zmiana zaliczek każdorazowo
od 1 dnia następnego miesiąca, po podjęciu decyzji przez Zarząd na podstawie
nowej taryfy od dostawcy ciepła),
2.3 W przypadku użytkowników lokalu, których lokal jest rozliczany wg zasad
określonych w §9 ust.2 ppkt 2.2.2. – wysokość zaliczki będzie nie niższa od
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średniego kosztu ogrzewania w danym budynku, w przeliczeniu na jednostkę
powierzchni ogrzewanej budynku w poprzednim okresie rozliczeniowym,
powiększoną o 20% oraz pomnożoną przez powierzchnię danego lokalu.
4. Na wniosek użytkownika lokalu - dopuszcza się indywidualną zmianę wysokości zaliczki
ustalonej wg zasad podanych wyżej, pod warunkiem, że wysokość zmienionej zaliczki
w przeliczeniu na powierzchnię ogrzewaną w tym lokalu, będzie nie niższa od średniego
kosztu ogrzewania w danym budynku, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni
ogrzewanej budynku, w poprzednim okresie rozliczeniowym (z uwzględnieniem
aktualnych cen ciepła), a także, że użytkownik, wnoszący o zmianę wysokości zaliczki,
podpisze zobowiązanie do jednorazowego uregulowania ewentualnej niedopłaty,
powstałej po rozliczeniu sezonu, którego zmiana zaliczki dotyczy.
§6
1. Rozliczenie z użytkownikami lokali kosztów dostawy ciepła do budynku po danym
sezonie grzewczym, dokonuje się z podziałem na:
1.1
koszty rozliczane wg powierzchni ogrzewanej lokali,
1.2
koszty rozliczane wg wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na
grzejnikach (lub koszty szacowane w przypadku lokali nieopomiarowanych).
2. Wprowadza się pojęcie kosztów wspólnych w danym budynku. Stanowią one :
2.1
40% kosztów zmiennych, wykazanych na tej fakturze (lub fakturach), dla
budynków, w których koszt jednostki obliczeniowej zużycia nie jest wyższy
niż koszt referencyjnej jednostki obliczeniowej zużycia (krok g, §8, ust.2) albo
2.2
Dla budynków, w których koszt jednostki obliczeniowej zużycia jest wyższy
niż koszt referencyjnej jednostki obliczeniowej zużycia (krok g, §8, ust.2)
część kosztów wspólnych w kosztach zmiennych jest każdorazowo wyliczana
wg procedur określonych w kroku j §8, ust.2.
Koszty wspólne przeznaczone są na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń
przeznaczonych do wspólnego użytkowania, takich jak: klatki schodowe, korytarze,
pralnie, suszarnie, piwnice oraz kosztów ciepła przekazywanego do całego budynku przez
system przewodów rozdzielczych instalacji ogrzewczej.
3. Według powierzchni użytkowej ogrzewanej lokali rozlicza się wykazane na fakturze
dostawcy koszty stałe, (opisane w § 4 pkt.1.1) koszty wspólne oraz różnicę kosztów do
rozliczeń określoną w §11 ust.6, pkt 6.6
4. Pozostałą, po odjęciu kosztów wspólnych (określoną w ust.2), część kosztów zmiennych
rozlicza się wg wskazań podzielników kosztów, zainstalowanych na grzejnikach
w poszczególnych lokalach, z uwzględnieniem procedur ustalania zużycia ciepła
w łazienkach, nieopomiarowanych wiatrołapach i lokalach nieopomiarowanych, opisanych
w §10 i§11.
5. Do części kosztów zmiennych, rozliczanej wg wskazań podzielników kosztów, stosuje się
współczynniki wyrównawcze Rm (na rozliczeniu uwidoczniony jako LAF), uwzględniające
położenie lokalu w bryle budynku.
§7
1. Współczynniki wyrównawcze Rm, ustalane są dla poszczególnych lokali metodą
rachunkową, na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania (mocy
cieplnej).
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2. Współczynnik wyrównawczy dla danego lokalu, wylicza się jako stosunek, najmniejszej
w danym budynku, wartości obliczeniowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania,
przypadającego na jednostkę powierzchni użytkowej lokalu, do wartości obliczeniowego
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, przypadającego na jednostkę powierzchni
użytkowej lokalu, dla którego ten współczynnik jest wyznaczany.
3. Współczynniki wyrównawcze oblicza się z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku,
a przy zaokrąglaniu stosuje się zasady arytmetyki.
4. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wyznacza się zgodnie z Polską
Normą, obowiązującą w czasie kiedy budynek był projektowany i budowany)²,
5. Do obliczenia zapotrzebowania ciepła budynku ocieplonego należy zastosować te same
Polskie Normy, wstawiając do obliczeń aktualne współczynniki przenikania ciepła.
6. Współczynniki wyrównawcze ustala się zawsze dla całego lokalu, a nie dla
poszczególnych pomieszczeń.
7. Jeżeli budynek został częściowo lub w całości ocieplony i termin zakończenia robót
termo-modernizacyjnych wypada w trakcie sezonu grzewczego, nowe, wyliczone po
ociepleniu współczynniki wyrównawcze stosuje się od następnego okresu
rozliczeniowego.
8. Dla lokali użytkowych stosowany jest zawsze współczynnik wyrównawczy równy 1.
2.)

Dla budynków zbudowanych przed 1983 rokiem stosowana była norma PN-74/B-03406 Ogrzewnictwo
Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m 3; dla budynków zbudowanych przed
1994 rokiem, norma PN-83/B-03406 pod ty samym tytułem. Obie normy mają status norm wycofanych przez
Polski Komitet Normalizacyjny. Ich stosowanie, tak jak i norm aktualnych jest fakultatywne.

§8
1. Koszt rozliczany wg powierzchni użytkowej, ogrzewanej lokali, dla rozpatrywanego
lokalu, ustala się następująco:
Krok a) Koszty stałe w danym okresie rozliczeniowym, wykazanych na fakturze
dostawcy dla danego budynku, różnica kosztów do rozliczeń, dotyczy tych budynków,
w których występują lokale nieopomiarowane (§11 ust.6, pkt 6.6) oraz koszty
wspólne, stanowiące:
a. 40% kosztów zmiennych, wykazanych na tej fakturze (lub fakturach), dla
budynków, w których koszt jednostki obliczeniowej zużycia nie jest wyższy
niż koszt referencyjnej jednostki obliczeniowej zużycia (krok g, §8, ust.2) albo
b. Dla budynków, w których koszt jednostki obliczeniowej zużycia jest wyższy
niż koszt referencyjnej jednostki obliczeniowej zużycia (krok g,§8, ust.2)
część kosztów wspólnych w kosztach zmiennych jest każdorazowo wyliczana
wg procedur określonych w kroku j , ust2).
Krok b) Koszty określone w kroku a) dzieli się przez powierzchnię budynku
otrzymując w ten sposób poszczególne koszty jednostkowe [PLN/m² pow.
budynku],
Krok c) Koszty jednostkowe, uzyskane w kroku b), mnoży się przez powierzchnię
użytkową ogrzewaną rozpatrywanego lokalu, uzyskując w wyniku: części
opłat za ogrzewanie dla danego lokalu, wyliczane wg jego powierzchni.
2. Koszt rozliczany wg wskazań podzielników dla rozpatrywanego lokalu, ustala się
następująco:
Krok a) Odczytana na pojedynczym podzielniku liczba jednostek wskazywanych
(wartość wskazywana) jest przeliczana przy pomocy współczynnika oceny K (dawniej
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współczynnik UF) na liczbę jednostek zużycia (wartość zużycia) ciepła przez dany
grzejnik.
Krok b) Liczby jednostek zużycia, wyliczone dla poszczególnych grzejników
w lokalu, sumuje się dla całego lokalu, a jeśli w lokalu jest łazienka lub
nieopomiarowany wiatrołap, dodaje się do tej sumy jednostki zużycia dla łazienki
i nieopomiarowanego wiatrołapu, określone w odrębnej procedurze wg §10.
Krok c) Łączną sumę jednostek zużycia w danym lokalu redukuje się przy pomocy
współczynnika wyrównawczego Rm (dawniej współczynnik LAF), uwzględniającego
niekorzystne położenie rozpatrywanego lokalu w bryle budynku – uzyskując w ten
sposób liczbę obliczeniowych jednostek zużycia.
Krok d) Dla lokali nieopomiarowanych określa się liczbę jednostek zużycia wg
procedury opisanej w §11.
Krok e) Sumuje się - liczbę obliczeniowych jednostek zużycia ze wszystkich lokali
opomiarowanych, w tym również z łazienek i wiatrołapów oraz obliczeniowe
jednostki zużycia ze wszystkich lokali nieopomiarowanych, uzyskując sumę
obliczeniowych jednostek zużycia w budynku.
Krok f) Kwota 60%kosztów zmiennych, wykazanych na fakturze dostawcy ciepła
w danym okresie rozliczeniowym, dzielona jest przez sumę obliczeniowych jednostek
zużycia wyliczoną jw., a otrzymany wynik stanowi koszt jednej obliczeniowej
jednostki zużycia [PLN/jedn.], w danym okresie, w rozpatrywanym budynku.
Krok g) W celach weryfikacyjnych wylicza się referencyjny koszt jednej
obliczeniowej jednostki zużycia dla danego typu budynków (wysokich lub niskich).
Koszt tej jednostki oblicza się w następujący sposób:
a. Współczynnik krotności = 3
b. Referencyjny koszt jednej obliczeniowej jednostki zużycia dla Budynków
niskich = suma łącznych kwot 60% kosztów zmiennych (określona w
kroku f ) każdego budynku niskiego dzielona jest przez sumę
obliczeniowych jednostek zużycia (określona w kroku e) wszystkich
budynków niskich. Iloraz tych wartości jest pomnożony
przez
współczynnik krotności
c. Referencyjny koszt jednej obliczeniowej jednostki zużycia dla Budynków
wysokich = suma łącznych kwot 60% kosztów zmiennych (określona w
kroku f ) każdego budynku wysokiego dzielona jest przez sumę
obliczeniowych jednostek zużycia (określona w kroku e) wszystkich
budynków wysokich. Iloraz tych wartości jest pomnożony przez
współczynnik krotności
Krok h) Koszt jednej obliczeniowej jednostki zużycia dla danego budynku,
wyliczonej wg procedury określonej w kroku f), jest porównywany z kosztem jednej
referencyjnej obliczeniowej jednostki zużycia danego typu budynku (określona w
kroku g). Jeżeli koszt jednej obliczeniowej jednostki zużycia dla danego budynku
jest wyższy od kosztu jednostki referencyjnej, do obliczeń określonych w kroku f)
jako koszt jednostki obliczeniowej zużycia stosuje się koszt jednostki referencyjnej.
W przeciwnym wypadku koszt jednostki obliczeniowej pozostaje bez zmian.
Krok i) Koszt obliczeniowej jednostki zużycia (uwzględniając procedury opisane w
kroku h) pomnożony przez liczbę obliczeniowych jednostek zużycia w danym
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lokalu, daje w wyniku część opłaty za ogrzewanie tego lokalu, rozliczaną na
podstawie wskazań podzielników kosztów.
Krok j) Dla budynków, w których koszt jednostki obliczeniowej zużycia
zastosowany do obliczeń opisanych w kroku i), był większy od jednostki
referencyjnej (obliczonej wg procedury opisanej w kroku g) wylicza się wartość
kosztów wspólnych w kosztach zmiennych wg następujących procedur:
a. Oblicza się wartość części opłaty za ogrzewanie poszczególnych lokali na
podstawie wskazań podzielników kosztów wg procedur określonych w kroku
i), stosując do tych obliczeń koszt jednostki referencyjnej dla danego typu
budynku
b. Obliczana jest suma kosztów opłat za ogrzewanie poszczególnych lokali, na
podstawie wskazań podzielników kosztów wg procedur określonych w kroku
i), stosując do tych obliczeń koszt jednostki referencyjnej
c. Koszty wspólne w kosztach zmiennych = od kosztów zmiennych, wykazanych
na fakturze dostawcy ciepła, (opisane w §4 pkt. 1.2 niniejszego regulaminu)
odejmuje się sumę kosztów opłat za ogrzewanie poszczególnych lokali opisaną
w ww punkcie b (obliczone w oparciu o koszt jednostki referencyjnej).
3. Łączna opłata, jaką użytkownik lokalu powinien ponieść z tytułu kosztów ogrzewania
jego lokalu, w danym okresie rozliczeniowym, stanowi sumę części opłat rozliczanych wg
powierzchni lokalu (jak w ust.1, powyżej) i części opłaty rozliczanej na podstawie
wskazań podzielników (jak w ust 2, powyżej) Opłatę tę Zarząd Spółdzielni rozlicza
z uwzględnieniem wpłaconych przez użytkownika lokalu opłat zaliczkowych.
§9
1. Jako lokal nieopomiarowany, rozliczany jest lokal w którym:
1.1 w pomieszczeniach innych niż łazienki i nieopomiarowanych wiatrołapach, nie
zamontowano podzielników kosztów na grzejnikach,
1.2 stwierdzono uszkodzenie plomby na jednym lub więcej z podzielników kosztów, bez
identyfikacji, kto dokonał uszkodzenia,
1.3 stwierdzono uszkodzenie jednego lub więcej podzielników kosztów, bez identyfikacji, kto
dokonał uszkodzenia,
1.4 stwierdzono inne, niedopuszczalne działania podjęte w celu zaniżenia wskazań,
któregokolwiek z podzielników kosztów, bez identyfikacji, kto dokonał tych działań,
1.5 użytkownik lokalu zdemontował grzejnik bez zgody Zarządu Spółdzielni,
1.6 nie dokonano odczytu wskazań podzielników, bez identyfikacji, po czyjej stronie leżą
przyczyny braku odczytu.
2. Rozliczenie lokalu nieopomiarowanego
2.1 W przypadku niezawinionej przez użytkownika lokalu, awarii podzielnika kosztów na
jednym z grzejników w lokalu, podzielnikowi temu przypisuje się odczyt wskazań
z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku wskazanie zużycia
średnie w tym lokalu.
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2.2 Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni Spółdzielni podzielników kosztów w celu
dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w podzielnik w celu
zafałszowania jego wskazań, Spółdzielnia może:
2.2.1 dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania albo
2.2.2 obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami
ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów
ogrzewania m2 powierzchni budynku i powierzchni tego lokalu.
2.3 W wypadku, określonym w pkt.2.2 , Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej dane
użytkowników lokali, którzy nie udostępnili Spółdzielni podzielników kosztów w celu
ich odczytu lub dokonali ingerencji w podzielnik w celu zafałszowania jego wskazań,
celem podjęcia czynności, związanych z wykluczeniem ich z rejestru członków
spółdzielni.
3. Użytkownik lokalu ma prawo, przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego lub
w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż do dnia 31 października
włącznie, złożyć stosowne oświadczenie w siedzibie Zarządu Spółdzielni. W takim
przypadku w okresie rozliczeniowym, o którym mowa oraz w kolejnych okresach, aż do
odwołania przez użytkownika lokalu, lokal ten będzie rozliczany jako lokal ryczałtowy
wg procedury stosowanej do lokali nieopomiarowanych, opisanej w §11. Rozliczenie
lokalu według procedury stosowanej do lokali nieopomiarowanych wykonywane na
skutek oświadczenia użytkownika, nie upoważnia do demontażu podzielników oraz nie
zwalnia z ponoszenia opłat za podzielniki.
Stosowne wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
4 Jeżeli ilość lokali ryczałtowych w danym budynku przekroczy 50% sumy ilości
wszystkich lokali mieszkalnych w tym budynku, to wszystkie lokale mieszkalne w takim
budynku będą rozliczane wg procedury określonej w §11 ust.7.
§10
Wartość zużycia (liczbę jednostek zużycia) dla nieopomiarowanych łazienek
i nieopomiarowanych wiatrołapów, w lokalach mieszkalnych, opomiarowanych, określa
się według niżej podanego sposobu:
Krok a) Na podstawie odczytanych z podzielników wartości wskazywanych i przy
zastosowaniu współczynników oceny K dla grzejników, określa się sumę jednostek
zużycia (wartość zużycia) dla każdego opomiarowanego lokalu mieszkalnego w
budynku (rozumianego zgodnie z określeniem w §2), a następnie dzieli się tę sumę
przez powierzchnię użytkową ogrzewaną tych lokali, uzyskując liczbę jednostek
zużycia na jednostkę powierzchni (1 m2), w poszczególnych lokalach.
Krok b) Spośród wszystkich wyliczonych wartości zużycia na jednostkę powierzchni,
w lokalach mieszkalnych, w danym budynku z kolejnych pięciu najwyższych
wartości oblicza się średnią arytmetyczną i wartość tę przyjmuje się do określania
wartości zużycia na 1 m² we wszystkich łazienkach i nieopomiarowanych
wiatrołapach w tym budynku.
Krok c) Wartość zużycia, dla pomieszczeń łazienek i nieopomiarowanych wiatrołapów w
poszczególnych lokalach, wylicza się przez pomnożenie wartości zużycia na jednostkę
powierzchni (znalezionej w Kroku b)), przez powierzchnię całkowitą łazienki
i nieopomiarowanych wiatrołapów w tych lokalach. Wyliczoną wartość zużycia dla
konkretnej łazienki należy wprowadzić do dalszych obliczeń (patrz: §8 ust.2, Krok b).
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Przez łazienkę nieopomiarowaną lub wiatrołap nieopomiarowany w rozumieniu niniejszego
Regulaminu uznaje się zarówno w/w pomieszczenia wyposażone w grzejniki, na których nie
zainstalowano podzielnika, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 1.3, jak i w/w pomieszczenia nie
wyposażone w grzejnik.
§11
1. Wartość zużycia (liczbę jednostek zużycia) dla lokali nieopomiarowanych, określa się
oddzielnie dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych i nieopomiarowanych lokali
użytkowych.
2. Wartość zużycia (liczbę jednostek zużycia) dla nieopomiarowanych lokali
mieszkalnych, w celu ustalenia kosztu jednostki w danym budynku, określa się według
następującego sposobu :
2.1 Lokale ryczałtowe ze sprawnymi podzielnikami kosztów – ilość jednostek
obliczana jest tak, jak w każdym innym opomiarowanym lokalu mieszkalnym.
2.2 Lokale nieopomiarowane – ilość jednostek z poprzedniego okresu grzewczego,
w którym podzielniki prawidłowo funkcjonowały lub średnia ilość jednostek
przypadająca na 1 m² w budynku, w którym znajduje się dany lokal
nieopomiarowany.
3. Wartość zużycia (liczbę jednostek zużycia) dla nieopomiarowanych lokali użytkowych,
określa się, znajdując maksymalną wartość zużycia na jednostkę powierzchni w innym
opomiarowanym lokalu użytkowym, w tym samym budynku, a następnie mnożąc tę
wartość przez powierzchnię użytkową ogrzewaną danego lokalu użytkowego.
W przypadku, jeśli lokale użytkowe w tym samym budynku, mają różne wysokości,
maksymalna wartość zużycia określana jest dla jednostki kubatury lokalu użytkowego
opomiarowanego, a następnie mnożona przez kubaturę lokalu nieopomiarowanego,
którego wartość zużycia ma być określona.
4. Wyznaczone wartości zużycia wg ust.2, dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych,
wprowadza się do procedury rozliczeniowej opisanej w §8 pkt. ust. 2 – Krok e), po
zastosowaniu do nich współczynników wyrównawczych Rm, przypisanych do każdego
z tych lokali.
5. Wyznaczone wartości zużycia wg ust.3, dla nieopomiarowanych lokali użytkowych,
wprowadza się do procedury rozliczeniowej opisanej w §8 ust.2 – Krok e), bez
zastosowania współczynników wyrównawczych ( Rm = 1).
6. Wartość kosztów dla nieopomiarowanych lokali wylicza się wg iloczynu średniej
wartości kosztów ogrzewania 1m2 powierzchni budynku i powierzchni tego lokalu ( §9
ust.2, ppkt. 2.2.2.) wg następującej procedury obliczenia średniej wartości kosztów
ogrzewania 1m² powierzchni budynku :
6.1 Suma całkowitych kosztów budynku (wymienionych w §4) jest dzielona przez
powierzchnię budynku – całkowity koszt przypadający na 1m²
6.2 Powierzchnia każdego lokalu nieopomiarowanego w danym budynku jest
przemnożona przez całkowity koszt przypadający na 1m² obliczony powyżej =
całkowity koszt przypadający na dany lokal nieopomiarowany.
6.3 Obliczana jest suma całkowitych kosztów ze wszystkich lokali
nieopomiarowanych w danym budynku.
6.4 Obliczana jest suma kosztów (koszty stałe+zmienne obliczone wg procedur
opisanych w §8, nie uwzględniając na tym etapie różnicy kosztów do
rozliczeń) wszystkich pozostałych opomiarowanych lokali w danym budynku.
6.5 Obliczana jest suma kosztów pkt 6.3 oraz pkt 6.4
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6.6 Od sumy całkowitych kosztów budynku (wymienionych w §4) odejmowana
jest wartość obliczona w pkt 6.5 = różnica kosztów do rozliczeń.
6.7 Obliczana jest wartość różnicy kosztów do rozliczeń przypadająca na 1m²
=wartość obliczona w pkt 6.6 jest dzielona przez powierzchnię danego
budynku
6.8 Średnia wartości kosztów ogrzewania 1m² powierzchni budynku =
całkowity koszt przypadający na 1m² (obliczony w pkt 6.1) + różnica
kosztów do rozliczeń przypadająca na 1m² (obliczona w pkt 6.7)
W przypadku, gdy wszystkie lokale w danym budynku są rozliczane jako lokale
nieopomiarowane (§9 ust.4) wartość kosztów zużycia dla nieopomiarowanych lokali
wylicza się wg następującej procedury:
7.1 90% sumy całkowitych kosztów budynku (wymienionych w §4) jest dzielona
przez powierzchnię budynku – koszt przypadający na 1m²,
7.2 Powierzchnia każdego lokalu jest przemnożona przez koszt przypadający na
1m² wyliczony w pkt 7.1 – koszt stały danego lokalu,
7.3 Pozostałe 10% sumy całkowitych kosztów budynku (wymienionych w §4) są
traktowane jako koszty rozliczane wg wskazań podzielników zgodnie z §8
ust.2 – koszt zmienny danego lokalu,
7.4 Suma wartości obliczonych w pkt 7.2 oraz 7.3 stanowi koszt zużycia danego
lokalu.
§12

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do należytej dbałości o część instalacji centralnego
ogrzewania znajdującą się w jego lokalu, w tym także, o podzielniki kosztów
zainstalowane na grzejnikach, a w szczególności chronienie ich przed zniszczeniem,
uszkodzeniem plomb oraz innymi działaniami mogącymi mieć wpływ na rzetelność
wskazań.
O wszystkich zauważonych uszkodzeniach podzielnika lub plomby, użytkownik
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarząd Spółdzielni.
2. Zarządowi Spółdzielni przysługuje prawo kontroli w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego –wskazań podzielników kosztów w lokalach.
3. Użytkownik lokalu, oprócz kosztów zużycia ciepła wyliczanych zgodnie z procedurą
podaną w §8 niniejszego regulaminu, zobowiązany jest pokrywać koszty konserwacji
instalacji centralnego ogrzewania, koszty zakupu i montażu podzielników ciepła,
naliczanych w opłatach czynszowych oraz koszty odczytu i rozliczenia opłaty za ciepło
wraz
z wyliczeniem
zużycia
ciepła
w
nieopomiarowanych
łazienkach
i wiatrołapach. Koszty zakupu i montażu, odczytu i rozliczenia naliczane są wg liczby
zainstalowanych podzielników w lokalu. W przypadku zmiany w trakcie sezonu
rozliczeniowego użytkownika lokalu koszty zakupu i montażu podzielników rozliczane są
proporcjonalnie do okresu zajmowania lokalu przez danego użytkownika.
4. W wypadku uszkodzenia podzielnika kosztów, za które winę ponosi użytkownik, jest on
zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany tego urządzenia.
5. Nie dopuszcza się wymiany grzejników w lokalach, przez użytkowników. Wymiana
grzejników może być dokonana tylko przez służby techniczne Spółdzielni.
6. W przypadku szczególnym, jeśli wymiana taka na prośbę użytkownika i jego koszty, za
zgodą Zarządu Spółdzielni nastąpiła, użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
kosztów związanych z ponownym wyregulowaniem instalacji, doborem i wymianą
podzielnika kosztów oraz dodatkowymi odczytami wskazań.
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§13
1. Podstawowy odczyt wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach
w lokalach, dokonywany jest drogą radiową, po zakończeniu sezonu grzewczego.
2. W ramach przysługującego Zarządowi Spółdzielni prawa do kontroli, o którym mowa
w §12 ust.2, dokonywane są dodatkowe odczyty podzielników kosztów w lokalach.
O terminie takiego odczytu Zarząd Spółdzielni powiadamia użytkownika lokalu.
W przypadku nieudostępnienia lokalu w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni może
wyznaczyć drugi termin. Nieudostępnienie lokalu w drugim terminie, powoduje
rozliczenie tego lokalu jako lokalu nieopomiarowanego, w danym okresie rozliczeniowym
zgodnie z zapisami określonymi w §9 ust.2 pkt 2.2.
3. W przypadku zamiany mieszkań lub zbycia prawa do mieszkania, obie strony tej
transakcji zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego sposobu
podzielenia kosztów ogrzewania tego lokalu, pomiędzy strony, w danym okresie
rozliczeniowym
4. W przypadku, jeśli strony transakcji zamiany lub zbycia prawa do mieszkania, nie złożyły
oświadczenia, o którym mowa w ust.3, - Zarząd Spółdzielni zleca, obsługującej system
rozliczeń firmie ista, dokonanie odczytu pośredniego, na koszt użytkownika.
5. Rozliczenie wynikające z odczytów pośrednich wykonywane jest w terminie podanym
w §3 ust.3 i 4.
§14
1. W przypadku wystąpienia nadwyżki wpłat zaliczkowych, na pokrycie kosztów
ogrzewania w okresie rozliczeniowym, o których mowa w § 5, Spółdzielnia, na wniosek
użytkownika lokalu, zwraca nadpłatę w terminie 30 dni od upływu terminu rozliczenia,
określonego w § 3 niniejszego regulaminu po uregulowaniu wszelkich ewentualnych
zobowiązań wobec Spółdzielni.
2. Po dokonaniu rozliczenia, o którym mowa w ust.1, oraz w razie niezłożenia wniosku
użytkownika lokalu o dokonanie zwrotu nadpłaty, kwota nadwyżki zostaje zaliczona na
poczet opłat za użytkowanie lokalu.
3. Z wyliczonej nadpłaty, Spółdzielnia w pierwszej kolejności, niezależnie od wniosku
użytkownika lokalu, o którym mowa w ust.1, ma prawo potrącić ewentualne
zobowiązania użytkownika wobec Spółdzielni, z tytułu zaległości w innych opłatach niż
opłaty za ciepło do ogrzewania.
4. W przypadku, gdy zaliczkowe wpłaty na poczet kosztów ogrzewania danego lokalu nie
pokrywają kosztu ogrzewania w okresie rozliczeniowym, określonego zgodnie
z § 8 niniejszego regulaminu – niedopłatę należy uregulować wraz z najbliższym
naliczeniem opłat związanych z użytkowaniem lokalu. Zarząd Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, na pisemny wniosek użytkownika lokalu i w uzasadnionych przypadkach,
może podjąć decyzję o rozłożeniu należności z tytułu rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania na raty, z uwzględnieniem naliczania odsetek zgodnie z § 89 ust.10 Statutu
Spółdzielni.
§15
1. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów ogrzewania, użytkownik lokalu może składać
na piśmie, w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w terminie 14. dni od daty otrzymania
rozliczenia.
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2. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi
użytkownikowi lokalu, po zasięgnięciu merytorycznej opinii od Firmy ista Polska Sp.
z o.o., w terminie do 8. tygodni.
§16
Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do bieżącego analizowania stopnia wykorzystania mocy
zamówionej ciepła dostarczanego do ogrzewania w każdym z budynków oraz ewentualnego
jej korygowania w umowach z dostawcą ciepła.
§17
Postanowienia końcowe:
Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą tj. od dnia
23.05.2011 r. (uchwała Rady Nadzorczej nr 26/2011 z dnia 23.05.2011 r. ) wraz
z późniejszymi zmianami.
Tekst jednolity Regulaminu został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/RN/1/2017 z
dnia 25.01.2017 r.

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

…………………..
Rady Nadzorczej

……………………….
Rady Nadzorczej
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