
REGULAMIN 
 
rozliczania  kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla 
podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej 
Budowlanych w Giżycku. 
 
 
I. Postanowienia ogólne. 
 

1. Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują koszty ponoszone przez 
Spółdzielnię w związku z opłatami uiszczanymi dostawcy ciepła na 
podstawie faktur wg cen zgodnych z zatwierdzonymi taryfami na energię 
cieplną, wskazań liczników ciepła i kosztów rzeczywistych kotłowni 
własnych. 

 
2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych 

nieruchomości. 
 
3. Okresem rozliczeniowym kosztów dostawy ciepła jest: 

- dla potrzeb centralnego ogrzewania :  rok kalendarzowy, 
- dla podgrzania wody użytkowej :   miesiąc 

 
II. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach 

opomiarowanych licznikami ciepła w węzłach cieplnych. 
 
1. Każdy budynek posiadający licznik ciepła jest rozliczany indywidualnie  

a koszty dostawy energii cieplnej obciążają użytkowników lokali. 
 
2. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania lokalu dokonuje się w oparciu  

o faktycznie poniesione koszty dostawy energii cieplnej do budynku w 
okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej 
całego budynku i pomnożeniu przez powierzchnię użytkową lokalu. 

 

Koszt c.o. lokalu  = koszty dostawy do budynku x pow. użytk. lokalu    pow. użytkowa budynku 
 
3. Różnicą pomiędzy wnoszonymi przez użytkowników zaliczkami na poczet 

kosztów dostawy ciepła a faktycznie  poniesionymi kosztami dostawy 
ciepła rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni 
użytkowej lokalu w terminie do  90  dnia po okresie rozliczeniowym. 
Wynikającą z rozliczenia  nadpłatę zalicza się na poczet bieżących opłat 
eksploatacyjnych (bieżących opłat za dostawę ciepła), a na wniosek 
użytkownika wypłaca się w gotówce. 
Wynikającą z rozliczenia niedopłatę należy uregulować w terminie  
do   30   dni od otrzymania rozliczenia. 
 

 
 
 



III. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach 
opomiarowanych licznikami ciepła w węzłach cieplnych i wyposażonych  
w podzielniki kosztów ciepła oraz w ciepłomierze indywidualne w 
lokalach.  

 
1. Każdy budynek posiadający licznik ciepła i wyposażony w podzielniki 

kosztów ciepła jest rozliczany indywidualnie a koszty dostawy energii 
cieplnej i ich rozliczeń obciążają użytkowników  lokali. 

 
2. Koszty centralnego ogrzewania w budynkach wyposażonych w podzielniki 

kosztów dzieli się na : 
 

a) koszty stałe obejmujące opłatę stałą za dostarczone ciepło oraz koszty 
ogrzewania pomieszczeń wspólnych 
Koszty stałe stanowią 40 % całkowitych kosztów dostarczania ciepła 
(stałych i zmiennych)  
Koszty te rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 

b) koszty zmienne za dostarczone ciepło stanowią 60 % całkowitych 
kosztów dostarczonego ciepła i są rozliczane według wskazań 
podzielników kosztów. 

 
3. Odczytu wskazań podzielników kosztów ciepła po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego dokonują pracownicy firmy rozliczeniowej w obecności 
użytkownika lokalu, który potwierdza podpisem wskazania odczytu. 

 
3a. Zasady określone w pkt 3 nie dotyczą lokali wyposażonych w ciepłomierze 

indywidualne oraz urządzenia umożliwiające bezprzewodowy odczyt 
danych rozliczeniowych. 

 
3b. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub próby ingerencji we wskazania 

urządzeń pomiarowych takich jak: podzielniki kosztów ciepła oraz 
ciepłomierze indywidualne odstępuje się od rozliczenia wg wskazań tych 
urządzeń. Wniesione opłaty zaliczkowe uznaje się jako ostateczne 
rozliczenie kosztów ciepła dostarczonego do lokalu. 

 
4. Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje firma rozliczająca 

według zatwierdzonej metodologii na zasadach warunków ogólnych do 
umowy rozliczeniowej oraz zlecenia rozliczeń. 

 
5. Różnicę pomiędzy wnoszonymi przez użytkowników lokali zaliczkami  

na poczet kosztów ogrzewania lokali a faktycznie poniesionymi kosztami 
dostawy ciepła rozlicza się na poszczególne lokale według wskazań 
podzielników kosztów ciepła zgodnie z metodologią firmy rozliczającej  
w terminie do 90  dni po okresie rozliczeniowym. 
Wynikającą z rozliczenia  nadpłatę zalicza się na poczet bieżących opłat 
eksploatacyjnych (bieżących opłat za dostawę ciepła), a na wniosek 
użytkownika wypłaca się w gotówce. 
Wynikającą z rozliczenia niedopłatę należy uregulować w terminie  
do   30   dni od otrzymania rozliczenia. 
 



6. Na pisemny wniosek 2/3 użytkowników  lokali w danej nieruchomości 
wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła stosuje się dla danego okresu 
rozliczeniowego zamienny sposób rozliczenia kosztów ciepła w oparciu o 
m2 powierzchni użytkowej lokali, wg zasad określonych w pkt. II 
Wniosek taki powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
rozliczenia według podzielników kosztów ciepła. 
Do kosztów zamiennego rozliczania ciepła dolicza się koszty pierwotnego 
rozliczenia wg podzielników. 
 

7. Jeżeli liczba lokali opomiarowanych podzielnikami kosztów ciepła  
w stosunku do lokali ogółem w danej nieruchomości będzie mniejsza niż  
75 %, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się według 
zasad określanych w punkcie II Regulaminu 
Zmianę zasad rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania wprowadza się 
na początku okresu rozliczeniowego. 

 
8. Rezygnację z indywidualnego rozliczenia lokalu użytkownik zobowiązany 

jest złożyć na piśmie przed rozpoczęciem następnego okresu 
rozliczeniowego. 

 
9. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu wyliczeniowego, 

odstępuje się od rozliczenia wg podzielników kosztów w tym okresie 
rozliczeniowym a wniesione opłaty zaliczkowe uznaje się jako ostateczne 
rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego do lokalu. 

 
10. Użytkownicy lokali nie podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania   

budynku wnoszą opłaty za ciepło miesięcznie (przez cały rok 
kalendarzowy) w wysokości 50 % ułamkowej części opłaty stałej 
naliczonej dla danej nieruchomości obliczonej wg wzoru :    

 

część ułamkowa = 

Opłata stała dla 
nieruchomości w zł. x m2 p. u. lokalu 

użytkownika pow. użytkowa 
nieruchomości w m2 

  
11. W przypadku wystąpienia awarii ciepłomierza uniemożliwiającej określenie 

zużycia ciepła w lokalu wartość tą określa się na podstawie średniego 
zużycia GJ z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych w tym lokalu. 

 
12. Użytkownik może wnieść odwołanie od rozliczenie kosztów w terminie 4 

tygodni od daty jego otrzymania. 
 
12a. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie. 
 
12b. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 4 tygodni od daty jego                      
       wniesienia. 
 
12c. Wniesienie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku płatności       
        należności w terminie, o którym mowa w pkt. 5. 

 



 
IV. Ustalanie wysokości zaliczek na poczet kosztów ogrzewania lokali. 
 

1. Stawki zaliczek ustala się według kalkulowanych kosztów dostawy ciepła 
oddzielnie dla każdego budynku na dany okres rozliczeniowy  
z uwzględnieniem : 
- średniego zużycia ciepła  z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, 
- aktualnych taryf za ciepło  uwzględniając ewentualną ich zmianę w 

danym okresie rozliczeniowym 
- kosztów rzeczywistych kotłowni własnych. 

2. Stawkę zaliczki jednostkowej ustala się na 1 m2 powierzchni użytkowej  
w oparciu o skalkulowane koszty dostawy energii cieplnej do budynku  
na dany okres rozliczeniowy i powierzchnię użytkową całego budynku. 

 
3. Ustala się stawki zaliczkowe będące podstawą wymiaru opłat za centralne 

ogrzewanie : 
- dla budynków opomiarowanych podzielnikami kosztów ciepła : stawkę 

wynikową zwiększa się o 10 %, 
- dla lokali nieopomiarowanych w budynkach z podzielnikami kosztów 

ciepła : stawkę wynikową zwiększa się o 28 % 
- dla budynków nieopomiarowanych : stawkę wynikową zwiększa się o           

5 %, 
 

4. Wnoszone opłaty na koszty centralnego ogrzewania w lokalach 
nieopomiarowanych w budynkach z podzielnikami kosztów ciepła nie 
podlegają rozliczeniu po okresie rozliczeniowym. 

 
5. Wysokość zaliczki na koszty ogrzewania lokalu jest iloczynem powierzchni 

użytkowej lokalu (m2 ) i stawki wynikowej  (zł/m2 ) ustalonej zgodnie  
z punktem IV. 3 regulaminu. 

 
 
V.  Rozliczenie kosztów podgrzania wody użytkowej. 
 

1. Każdy budynek rozliczany jest indywidualnie a koszty energii cieplnej 
zużytej na podgrzanie wody użytkowej obciążają użytkowników  lokali. 

 
2. Koszty podgrzania wody użytkowej dzieli się na koszty stałe i zmienne. 

 
3. Opłatę na koszty stałe dla danego lokalu oblicza się na podstawie mocy 

zamówionej , na potrzeby podgrzania wody w MW, aktualnej ceny 1MW  
i powierzchni użytkowej wg wzoru : 

 
 

Opłata dla lokalu = moc zamówiona w MW x cena 1 MW x Pow. użytk. lokalu 
(m2)           pow. użytk. budynku (m2 ) 

 
odrębnie dla każdego budynku.  

     



  Opłata stała ulega zmianie w przypadku zmiany mocy zamówionej i zmiany       
taryfy za ciepło. 

 
4. Opłatę na pokrycie kosztów zmiennych dla danego lokalu oblicza się jako 

iloczyn sumy wskazań wodomierzy c.w. w danym lokalu, ceny ciepła  
i następujących uśrednionych wskaźników zużycia ciepła do podgrzania  
wody : 
- budynki w Giżycku przy ul. Daszyńskiego i Okrzei – 0,4 GJ/m3  
- budynki w Giżycku ul. I Dyw. im. T. Kościuszki – 0,5 GJ/m3  
- budynki w Kętrzynie przy ul. Limanowskiego – 0,3 GJ/m3  

 
4a. Powstałą różnicę między kosztami wynikającymi z faktur dostawcy ciepła a 

opłatami wyliczonymi wg wskaźników zużycia ciepła w GJ/m3 określonych 
w punkcie 4 przenosi się do kosztów centralnego ogrzewania danej 
nieruchomości. 

 
5. Odczytywanie wskazań wodomierzy dokonuje się cyklicznie w okresach 

półrocznych : na koniec m-ca czerwca i koniec każdego roku. 
 

6. Odczytywanie wskazań wodomierzy dokonuje się każdorazowo przy 
zmianie cen energii cieplnej oraz zmianie użytkownika lokalu. 

 
7. O terminie przeprowadzenia odczytów użytkowników lokali powiadamia się 

z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 
 

8. Użytkownik lokalu potwierdza pisemnie ilość zużytej wody wynikającej z 
dokonanego odczytu ( stan wodomierza ). 

 
9. Użytkownicy lokali uiszczają miesięcznie opłatę za podgrzanie wody wg 

średniego zużycia ciepłej wody w lokalu w roku poprzedzającym. 
 

10. Rozliczenie kosztów podgrzania wody użytkowej wg rzeczywistego zużycia  
dokonuje się w danym budynku w półrocznych okresach rozliczeniowych 
oraz przy zmianie ceny energii cieplnej ( taryf  dla ciepła i gazu ), jak 
również przy zmianie użytkownika lokalu i przy wymianie wodomierza. 

 
11. W przypadku braku odczytu wodomierza lub jeżeli wodomierz jest 

niesprawny technicznie do rozliczenia kosztów podgrzania wody przyjmuje 
się średnie zużycie wody podgrzanej w lokalu z ostatnich sześciu miesięcy. 

 
12. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zerwania plomb założonych na 

wodomierz ciepłej wody lub stwierdzenia poboru ciepłej wody poza 
wodomierzem, odczyty nie są przyjmowane do rozliczenia a lokal za dany 
okres rozliczeniowy jest rozliczany według następującego wzoru : 

 
 
 

Opłata dla 
lokalu = 

koszt podgrzania wody w budynku 
w zł/m-c x liczba os. w lok.  

liczba osób w budynku. 



 
Tak wyliczoną opłatę powiększa się o karę w wysokości 50% za nielegalny  

pobór wody. 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Postanowienia końcowe. 
 

1. Tracą moc : 
- regulamin rozliczania kosztów ciepła dla potrzeb centralnego 

ogrzewania uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23.10.1998 roku, 
uchwałą Nr 14/98  

- uchwała Nr 22/99 Rady Nadzorczej z dnia 20.08.1999 roku w sprawie 
zmiany zaliczkowych opłat za c.o. oraz zmiany zasad rozliczania opłat  
za c.c.w 

- uchwała Nr 30/2002 Rady Nadzorczej z dnia 26.11.2002 roku w 
sprawie kosztu podgrzania wody w budynku przy ul. Kościuszki 20 B. 

 
2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 

19.01.2006 r., uchwałą Nr 46/2006 i wchodzi w życie z dniem  
01.02.2006 roku. 

 
 
 
 
 

                _______            
  Sekretarz R.N.                                Przewodniczący R .N. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




