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R E G U L A M I N 

Określający zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w Spółdzielni 
Mieszkaniowej  „Zachęta” w Białymstoku. 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dotyczących zużycia ciepła przeznaczonego na cele 
grzewcze (centralnego ogrzewania) i podgrzania ciepłej wody w poszczególnych lokalach, w budynkach będących 
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku.  

Określony regulaminem sposób rozliczania kosztów i ustalania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej 
wody nie dotyczy podmiotów zewnętrznych, z którymi Spółdzielnia zawiera stosowne umowy na dostawę energii 
cieplnej. 

§1. Podstawa prawna.  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn.zm.). 
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. 2021 poz. 1208 z późn.zm.). 
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 2021 poz. 1048 z późn.zm.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz.1225 z późn.zm.). 
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. Zmiana rozporządzenia w sprawie 

prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. (Dz.U. 2022 poz.1179 z późn.zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 2020 poz. 718 z późn.zm.). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz.U. z 2002r. Nr 8, poz.70 z późn.zm.). 
8. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie warunków ustalania 

technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz 
wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu 
ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. 2021 poz. 2273 z późn.zm.). 

9. Polska Norma PN-EN 834/2013/12 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez 
grzejniki - przyrządy zasilane energią elektryczną. 

10. Polska Norma PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
11. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku. 

 

§2. Definicje 

1. Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku. 
2. Lokal - lokal mieszkalny lub użytkowy niezależnie od formy prawa własności. 
3. Użytkownik lokalu - osoba posiadającą spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, prawo odrębnej własności, najemca, a także osoba zajmującą lokal na podstawie innego 
tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego. 

4. Lokal opomiarowany: 
a. w zakresie centralnego ogrzewania - lokal, którego wewnętrzna instalacja grzewcza wyposażona jest w 

grzejniki i zawory termostatyczne, a podział kosztów pobranego ciepła odbywa się wielopunktowo za 
pomocą nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania lub lokal, którego wewnętrzna instalacja 
wyposażona jest w grzejniki i zawory termostatyczne, a podział kosztów pobranego ciepła odbywa 
jednopunktowo za pomocą legalizowanego ciepłomierza lokalowego; 

b. w zakresie ciepłej wody – lokal, którego wewnętrzna instalacja wodociągowa wyposażona jest w zawory 
czerpalne ciepłej wody. Podgrzanie wody następuje z węzła cieplnego obsługującego wiele lokali,  
a pomiar ilości pobranej ciepłej wody odbywa się za pomocą legalizowanego wodomierza lokalowego.   
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5. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty i dach  
i składający się z lokali oraz części wspólnych. 

6. Powierzchnia ogrzewana - powierzchnia użytkowa lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki oraz 
powierzchnia pomieszczeń nie posiadających grzejników, a wchodzących w skład lokalu (np. wc, łazienka, 
przedpokój, korytarz), ogrzewanych pośrednio ciepłem pomieszczeń sąsiadujących. 

7. Węzeł cieplny - urządzenie techniczne dostarczające ciepło do lokali w jednym lub w kilku budynkach. 
8. Podzielnik kosztów ogrzewania - urządzenie wskaźnikowe służące do określenia udziału kosztu centralnego 

ogrzewania pojedynczego lokalu w kosztach centralnego ogrzewania całego budynku. Podzielnik kosztów 
ogrzewania nie jest licznikiem ciepła w związku z tym nie podlega legalizacji. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Ustawy prawo budowlane, podzielnik kosztów ogrzewania jest wyrobem 
budowlanym dopuszczonym do obrotu na podstawie oceny zgodności, certyfikatu zgodności, deklaracji 
zgodności producenta urządzenia z Polskimi Normami i przepisami w tym zakresie. 

9. Ciepłomierz (licznik ciepła) - legalizowany przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości 
przepływającej przez niego energii cieplnej. Pozwala on określić zużycie ciepła przez odbiorcę. Jednostkami 
miary stosowanymi w ciepłomierzach są: gigadżul [GJ] lub kilowatogodzina [kWh]. Urządzenie to podlega 
pięcioletniemu okresowi legalizacji. 

10. Wodomierz - legalizowany przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej przezeń 
wody. Pozwala on  określić zużycie wody przez odbiorcę. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest 
przepływ w metrach sześciennych [m3]. Wodomierz podlega pięcioletniemu okresowi legalizacji. 

11. Koszty zakupu KZK – opłaty za dostarczane do Spółdzielni ciepło z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy 
upustów i bonifikat stanowiące koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku, w którym znajdują się lokale 
mieszkalne i użytkowe. Koszty zakupu stanowi suma kosztów stałych i zmiennych.  

𝑲𝒁𝑲 =  𝑲𝑺 + 𝑲𝒁 
12. Koszty stałe KS -  koszty niezależne od zużycia ciepła związane z opłatami wyszczególnionymi w fakturach 

dostawcy ciepła. Są one rozliczane w rozróżnieniu na koszty stałe centralnego ogrzewania KSCO  
i koszty stałe podgrzewu ciepłej wody KSCW. 

𝑲𝑺 = 𝑲𝑺𝑪𝑶 + 𝑲𝑺𝑪𝑾 
13. Koszty zmienne KZ - koszty zależne od zużycia ciepła związane z opłatami wyszczególnionymi w fakturach 

dostawcy ciepła. Koszty zmienne rozlicza się w rozróżnieniu na koszty zmienne centralnego ogrzewania KZCO 
i koszty zmienne podgrzania ciepłej wody KZCW . W skład kosztów zmiennych wchodzą: 
a. w przypadku centralnego ogrzewania KZCO: 

• koszty wspólne KWCO,  

• koszty zużycia jednostek KZJCO,  

• koszty komfortu cieplnego KKCO; (w przypadku stosowania podzielników kosztów ogrzewania) 
b. w przypadku ciepłej wody KZCW: 

• koszty utrzymania systemu cyrkulacji ciepłej wody KCCW, 

• koszty zużycia jednostek KZJCW. 
14. Koszty wspólne (koszty utrzymania systemu cyrkulacji w przypadku cw) KWCO; KWCW - są składową kosztów 

zmiennych centralnego ogrzewania oraz podgrzania ciepłej wody. Rozliczane są one: 
a. w przypadku centralnego ogrzewania dla ogrzewanych części wspólnych budynku wielolokalowego 

(korytarze, klatki schodowe, piwnice, pralnie, suszarnie, wózkownie, węzły cieplne, hydrofornie, kanały 
ciepłownicze, itp.), 

b. w przypadku ciepłej wody dla lokali objętych wspólną instalacją ciepłej wody wraz z cyrkulacją. Koszty 
wspólne podgrzania ciepłej wody równe są różnicy kosztów zmiennych podgrzania ciepłej wody  
i kosztów zużycia jednostek ciepłej wody.  

15. Koszty zużycia jednostek KZJ - są składową kosztów zmiennych. Rozliczane są: 
a. w przypadku centralnego ogrzewania dla ogrzewanych lokali w budynku na podstawie zarejestrowanych 

przez podzielniki kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy lokalowych jednostek zużycia w określonym 
budynku w danym okresie rozliczeniowym.  

b. w przypadku ciepłej wody na podstawie zarejestrowanej przez wodomierze ilości zużycia podgrzanej 
wody. 
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16. Koszty komfortu cieplnego KKCO – składowa kosztów zmiennych centralnego ogrzewania rozliczanych na 
podstawie podzielników. Są to koszty ogrzewania lokalu rozliczane proporcjonalnie do jednostek naliczanych 
na podstawie funkcji zależnej od różnicy średnich temperatur wewnątrz lokalu i temperatury zewnętrznej dla 
danego okresu rozliczeniowego miasta Białystok pozyskiwanej z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
Odnoszą się one do przepływu ciepła od grzejników łazienkowych niewyposażonych w podzielniki kosztów 
ogrzewania, od przegród wewnętrznych między lokalami oraz od nieizolowanych pionów i gałązek instalacji 
centralnego ogrzewania w obrębie lokali. 

17. Komfort cieplny jest to średnia wewnętrzna temperatura w lokalu w okresie rozliczeniowym  
18. Współczynnik Rm (redukcja mieszkania) - współczynnik wyrównawczy zużycia ciepła na cele centralnego 

ogrzewania wynikający z położenia lokalu w bryle budynku. 
19. Współczynnik Wpg (współczynnik przeliczeniowy grzejnika) - stanowi wskaźnik przeliczeniowy 

zarejestrowanych przez podzielnik kosztów ogrzewania jednostek. Współczynnik ten określa wielkość 
grzejnika, jego moc, rodzaj materiału z którego jest wykonany, rodzaj zainstalowanego podzielnika oraz 
sposób jego zainstalowania na grzejniku w porównaniu do tzw. grzejnika wzorcowego.  

20. Obliczeniowe jednostki zużycia – iloczyn jednostek zarejestrowanych przez podzielnik kosztów ogrzewania 
oraz współczynników Wpg i Rm. 

21. WZ - wartość czułości podstawowej podzielnika kosztów ogrzewania ustalana przez producenta urządzenia. 
22. Koszty rozliczenia KR są kosztami rozliczeń zużycia energii cieplnej w zasobach Spółdzielni w poszczególnych 

grupach budynków, budynkach i lokalach. 
23. Zaliczka – opłata wnoszona miesięcznie przez użytkownika lokalu na poczet zobowiązań wynikających ze 

zużycia energii cieplnej na cele podgrzania ciepłej wody i centralnego ogrzewania. 
24. Metoda odszkodowawcza - metoda mająca na celu wyliczenie kosztu zużycia ciepła w pomieszczeniu lub w 

całym lokalu w okresie braku rejestracji zużycia ciepła na podstawie podzielników kosztów ogrzewania bądź 
ciepłomierzy. Metodę odszkodowawczą stosuje się w przypadku gdy użytkownik lokalu nie udostępnił  
ciepłomierzy, lub podzielników kosztów ogrzewania, w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu 
dokonał ingerencji w te przyrządy w celu zafałszowania ich pomiarów bądź wskazań oraz gdy lokal nie jest 
wyposażony w te urządzenia. 

25. Metoda zamiennego rozliczania opłat za ciepło – metoda określająca warunki stosowania zamiennego 
rozliczenia w przypadku stwierdzenia niesprawności urządzeń pomiarowych lub w przypadku braku 
możliwości technicznych dokonania odczytu z tych urządzeń. Metoda ta może być stosowana na jeden okres 
lub część okresu rozliczeniowego. Decyzję o zastosowaniu metody zamiennego rozliczania opłat za ciepło 
podejmuje Zarząd Spółdzielni. 

26. Sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność dostarczania ciepła w celu 
ogrzewania budynku wielolokalowego. 

27. Kubatura lokalu VI – suma kubatur użytkowych wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład samodzielnego 
lokalu w rozumieniu Ustawy o własności lokali [m3]. 

28. Kubatura części wspólnych VB – suma kubatur pomieszczeń w budynku, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali  

29. Suma kubatur lokali V – sumaryczna kubatura wszystkich lokali objętych wspólnym węzłem cieplnym [m3]. 
30. Powierzchnia lokalu AI – suma powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład 

samodzielnego lokalu w rozumieniu Ustawy o własności lokali [m2]. 

31. Suma powierzchni lokali  – sumaryczna powierzchnia wszystkich lokali objętych wspólnym węzłem 
cieplnym [m2]. 

32. Objętość podgrzanej wody VW – objętość wody użytkowej po podgrzaniu w wymienniku ciepła, 
zarejestrowana przez indywidualny wodomierz lokalowy [m3]. 

33. Gęstość wody  – stosunek masy do objętości wody, przyjmowany jako 1000 [kg/m3]. 
34. Ciepło właściwe wody cm – ilość ciepła niezbędnego do ogrzania 1 kg masy wody o 1 oC przyjmowana jako 

4190 [J/kg×oC] 
35. Temperatura ciepłej wody tCW – temperatura wody podgrzanej określona na wylewce punktu czerpalnego 

jako 55 [oC]. 
36. Temperatura zimnej wody tZW – temperatura wody wodociągowej zasilającej budynek przyjmowana jako  

10 [oC]. 
37. Ilość dni d – ilość okresów trwających 24 godziny w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
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38. Moc zainstalowanych grzejników QCO w watach [W]– moc cieplna odbiorników ciepła zainstalowanych w 
lokalu, określana na podstawie projektu budowlanego lub inwentaryzacji z natury. 

39. Temperatura wewnętrzna ti – temperatura panująca wewnątrz wydzielonych przegrodami budowlanymi 
pomieszczeń, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

40. Temperatura zewnętrzna te – obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego określona dla danej strefy 
klimatycznej według normy PN-82-B-02403 [oC]. 

41. Średnia temperatura zewnętrzna temed – uśredniona temperatura zewnętrzna w rozpatrywanym okresie 
rozliczeniowym uzyskana na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej [oC]. 

42. Jednostkowa cena energii cieplnej CEC – wartość ustalana przez dostawcę ciepła na podstawie 
obowiązujących przepisów, wynikająca z obowiązującej taryfy dla dostawcy ciepła [zł/GJ]. 

43. Firma rozliczająca – firma działająca na zlecenie Spółdzielni dokonująca rozliczeń kosztów ciepła, montażu, 
odczytów i serwisu urządzeń służących do rozliczania ciepła. 

 

§3. Zasady ustalania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody. 

1. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody ustala się na podstawie kosztów zakupu energii 
cieplnej od dostawcy ciepła, fakturowanych według opłaty dwuczłonowej: 
a. opłata stała za zamówioną moc [zł/MW] i opłata stała za usługę przesyłową [zł/MW] oraz inne opłaty 

związane z zakupem ciepła, 
b. opłata zmienna za ilość pobranego ciepła [zł/GJ] i przesył zmienny [zł/GJ] oraz opłaty za nośnik ciepła 

[zł/m3] na podstawie obowiązujących taryf dostawcy ciepła zatwierdzanych przez Urząd Regulacji 
Energetyki, 

2. Koszty stałe i koszty zmienne rozliczane są według odpowiednich pozycji fakturowych dostawcy ciepła. 
3. W budynkach wyposażonych w instalację ciepłej wody następuje podział kosztów na cele centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na podstawie odczytów liczników ciepła w węźle cieplnym.  
W budynkach, w których węzły cieplne nie są wyposażone w odrębne ciepłomierze do pomiaru co i cw, 
podstawą do obliczeń energii cieplnej w sezonie grzewczym jest zużycie ciepła na podgrzanie ciepłej wody 
zarejestrowane przez licznik ciepła w miesiącu czerwcu poprzedzającym rozpatrywany miesiąc rozliczeniowy. 
Miesiąc czerwiec przyjmowany jest jako miesiąc reprezentatywny pod względem zużycia ciepła na potrzeby 
cw w skali roku. W okresie poza sezonem grzewczym (do czasu zainstalowania ciepłomierzy mierzących ilość 
ciepła na podgrzanie wody)  w miesiącach w których jest wyłączone ogrzewanie, rozliczenie zużycia ciepła na 
cele cw dokonywane jest na podstawie wskazań ciepłomierza głównego. 

4. Koszty stałe co Spółdzielnia rozlicza w oparciu o powierzchnię lokali znajdujących się w obrębie 

poszczególnych budynków. 

5. Koszty stałe cw Spółdzielnia rozlicza w oparciu o ilość lokali znajdujących się w obrębie poszczególnych 

budynków. 

6. Koszty zmienne co Spółdzielnia rozlicza jako sumę: 

a. kosztów wspólnych rozliczanych jako stosunek kubatury części wspólnych budynku do całkowitej 

kubatury budynku. W przypadku węzłów grupowych (obsługujących kilka budynków) koszty wspólne 

uwzględniają również stosunek  kubatury kanałów ciepłowniczych w odniesieniu do sumy całkowitych 

kubatur obsługiwanych budynków.     

b. kosztów zużycia jednostek rozliczanych w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania lub 

wskazania ciepłomierzy lokalowych, lub stosując metodę odszkodowawczą. 

c. kosztów komfortu cieplnego będących różnicą kosztów zmiennych oraz sumy kosztów zużycia jednostek 

w przypadku stosowanie podzielników kosztów ogrzewania. 

7. Koszty zmienne cw Spółdzielnia rozlicza jako sumę: 

a. kosztów utrzymania systemu cyrkulacji będących różnicą Kosztów zmiennych i Kosztów zużycia 

jednostek, 
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b. kosztów zużycia jednostek rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierzy lokalowych lub poprzez 

opłatę ryczałtową  o której mowa w §5.1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, w przypadku braku wodomierza, 

uniemożliwienia  odczytu przez użytkownika lokalu  lub ingerencji w wodomierz. 

8. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dokonywane jest raz w roku w terminie do 4 miesięcy po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy. 

9. Rozliczenie kosztów podgrzania ciepłej wody dokonywane jest w lokalach wyposażonych w indywidualne 

wodomierze w okresach półrocznych z uwzględnieniem naliczonych zaliczek na ciepłą wodę. Dopuszcza się 

możliwość przeprowadzenia rozliczeń w innych okresach niż przewidziane, w przypadku między innymi: 

zmiany cen za wodę zimną, odprowadzanie ścieków lub zmiany kosztów zakupu energii cieplnej. 

10.  Koszty rozliczenia energii cieplnej ponosi użytkownik lokalu. 

11. W przypadku zbycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wszelkie ciężary i korzyści wynikające  

z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania  przyjmuje osoba nabywająca lokal. 

 

§4. Zasady montażu i odczytu urządzeń służących do podziału kosztów zużytego ciepła  

 

1. Montażu lub wymiany urządzeń indywidualnych służących do podziału kosztów zużytego ciepła dokonuje 

Spółdzielnia lub osoby przez Spółdzielnie upoważnione. 

2. Koszty montażu, naprawy, wymiany i legalizacji urządzeń do podziału kosztów zużytego ciepła w lokalach, 

obciążają osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu. 

3. Odczyty urządzeń służących do podziału kosztów zużytego ciepła dokonywane są przez pracowników 

Spółdzielni lub osoby przez Spółdzielnie upoważnione. 

4. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do: 

a. udostępnienia lokalu osobom działającym w imieniu firmy rozliczającej w celu dokonania odczytu, 
sprawdzenia prawidłowego działania i eksploatacji urządzeń pomiarowych lub wskaźnikowych i ich 
wymiany, 

b. niezwłocznego zawiadomienia Spółdzielni o awariach urządzeń, o których mowa w §4 ust. 4 pkt. a 
niniejszego Regulaminu, 

c. poniesienia kosztów wymiany uszkodzonych urządzeń lub ich komponentów powstałych z przyczyn 
leżących po stronie użytkownika. Naprawa i wymiana oraz legalizacja urządzeń dokonywana jest za 
pośrednictwem Spółdzielni na koszt użytkownika lokalu, 

d. uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni na dokonywanie jakichkolwiek zmian w instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Podczas wymiany grzejników ich moc musi być zgodna  
z projektowaną lub określona przez Spółdzielnię. Wymiana może być wykonana po wydaniu warunków 
technicznych na koszt użytkownika. Wymiana grzejników poza sytuacjami wyjątkowymi winna być 
dokonywana poza sezonem grzewczym. Przed wymianą grzejników z zamontowanymi podzielnikami 
kosztów ogrzewania użytkownik lokalu zobowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię. Demontaż, a następnie 
montaż podzielników kosztów ogrzewania na nowym grzejniku dokonuje firma rozliczeniowa na koszt 
użytkownika. 

5. Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni osobie działającej w imieniu Spółdzielni urządzeń umożliwiających 
indywidualne rozliczenie kosztów w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji  
w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, Spółdzielnia: 
a. w przypadku centralnego ogrzewania zastosuje metodę odszkodowawczą opisaną  w §6 niniejszego 

Regulaminu,  
b. w przypadku instalacji ciepłej wody zastosuje stawkę ryczałtową. 

 

§5. Zasady indywidualnego rozliczania kosztów zużytego ciepła. 

1. Udział lokalu w kosztach stałych rozliczany jest: 
a. w przypadku co proporcjonalnie do powierzchni tego lokalu w odniesieniu do sumy powierzchni 

wszystkich lokali w budynku, 
b. w przypadku cw proporcjonalnie do ilości lokali w budynku. 
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2. Udział lokalu w kosztach zmiennych rozliczany jest na podstawie przypisanych do lokalu kosztów wspólnych 
(kosztów utrzymania systemu cyrkulacji w przypadku cw) i: 
a. w przypadku co: zarejestrowanych kosztów zużycia jednostek oraz w przypadku stosowania podzielników 

kosztów ogrzewania - kosztów komfortu cieplnego, 
b. w przypadku cw: zarejestrowanych kosztów zużycia ciepłej wody. 

3. Udział lokalu w kosztach wspólnych co rozliczany jest proporcjonalnie do powierzchni lokalu w odniesieniu do 
sumy powierzchni wszystkich lokali w budynku. 

4. Udział lokalu w kosztach utrzymania systemu cyrkulacji cw rozliczany jest proporcjonalnie do liczby lokali  
w budynku. 

5. Indywidualne rozliczenie kosztów zużycia jednostek energii cieplnej dokonywane jest na podstawie wskazań 
urządzeń (wodomierz, ciepłomierz, podzielnik kosztów ogrzewania). 

6. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania dokonywane jest przez firmę rozliczającą, z którą Spółdzielnia 

posiada zawartą stosowną umowę.  

7. Spółdzielnia stosuje dla budynków posiadających podzielniki kosztów ogrzewania lub ciepłomierze lokalowe 

współczynniki korygujące Rm uwzględniające położenie lokalu w bryle budynku. 

8. Podstawową metodą odczytu urządzeń pomiarowych jest droga radiowa. W szczególnych przypadkach odczyt 
może odbywać się metodą tradycyjną.  

9. Po wykonanym odczycie danych drogą radiową osoba działająca w imieniu Spółdzielni ma prawo do kontroli 
wskazań urządzeń pomiarowych.  

 
§5.1. Zasady indywidualnego rozliczania kosztów zużycia jednostek ciepłej wody. 

1. Koszty zużycia ciepła na podgrzanie wody rozlicza się: 
a. według wskazań wodomierzy ciepłej wody i stawki opłaty za m3 podgrzania wody w lokalach mieszkalnych 

i użytkowych posiadających legalizowane wodomierze indywidualne, stosując poniższy wzór: 

𝑲𝒁𝑱𝑪𝑾𝑰 = 𝑽𝑾 × 𝝆 × 𝒄𝒎 × 𝟏𝟎−𝟗 × (𝒕𝑪𝑾 − 𝒕𝒁𝑾) × 𝑪𝑬𝑪 [zł] 

b. według stawki opłaty ryczałtowej za m2 powierzchni użytkowej w lokalach użytkowych nie posiadających 
wodomierzy indywidualnych, 

c. według stawki opłaty ryczałtowej za każdą osobę zamieszkałą w lokalu mieszkalnym  nie posiadającym 
wodomierzy indywidualnych. 

2. Podstawę do ustalenia opłaty za podgrzanie m3 ciepłej wody w formie ryczałtowej stawki liczonej na osobę lub 
za podgrzanie  1m3  ciepłej wody według wskazań wodomierzy stanowi: 
a. ilość pobranego ciepła przez węzły cieplne wyposażone w ciepłomierze zbiorcze, 
b. ilość osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni w lokalach nie posiadających wodomierzy, 
c. ilość pobranej ciepłej wody według wskazań indywidualnych wodomierzy w lokalach. 

3. Opłatę ryczałtową za podgrzanie ciepłej wody na  osobę zamieszkałą w lokalu nieopomiarowanym, ustala się 
jako iloczyn opłaty za podgrzanie 1m3 wody oraz ilość wody według miesięcznej normy ryczałtowej zużycia 
wody 15m3/osobę (przyjmując w rozliczeniu 10m3 na zimną wodę oraz 5m3 na ciepłą wodę) oraz ilość 
zamieszkałych osób w lokalu. Przedstawia to poniższy wzór: 

𝑲𝒁𝑱𝑪𝑾𝑰 = 𝒊 × 𝟓, 𝟎𝒎𝟑 × 𝝆 × 𝒄𝒎 × 𝟏𝟎−𝟗 × (𝒕𝑪𝑾 − 𝒕𝒁𝑾) × 𝑪𝑬𝑪 [zł] 

i – ilość osób zamieszkałych w lokalu 
4. Opłaty ryczałtowe nie podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 
5. W przypadku niesprawności wodomierza ciepłej wody, koszty podgrzania ciepłej wody rozlicza się na 

podstawie  średniego zużycia z okresu 12 miesięcy prawidłowego działania wodomierza. 

 
§5.2 Zasady indywidualnego rozliczania kosztów zużycia jednostek centralnego ogrzewania 

1. Koszty jednostek zużycia KZJCO w budynku rozlicza się na podstawie: 
a. zarejestrowanych przez podzielniki kosztów ogrzewania jednostek zużycia w danym okresie 

rozliczeniowym z uwzględnieniem współczynników korygujących Wpg, wartości czułości podstawowej 
podzielników kosztów ogrzewania WZ ustalanej przez producenta urządzenia oraz kosztów zmiennych 
ogrzewania, w odniesieniu do zużycia energii cieplnej w budynku na cele centralnego ogrzewania, 
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b. zarejestrowanych przez ciepłomierze lokalowe jednostek zużycia z uwzględnieniem współczynnika 

korygującego Rm w danym okresie rozliczeniowym oraz kosztów zmiennych ogrzewania, w odniesieniu 

do zużycia energii cieplnej w budynku na cele centralnego ogrzewania. 

2. Koszty komfortu cieplnego KKCO rozlicza się proporcjonalnie do jednostek naliczanych przez podzielniki kosztów 
ogrzewania na podstawie funkcji zależnej od różnicy średnich temperatur wewnątrz lokalu i temperatury 
zewnętrznej dla danego okresu rozliczeniowego miasta Białystok pozyskiwanej z Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej.  

 

§6 Zasady metody odszkodowawczej 

1. Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni właścicielowi lub zarządcy budynku ciepłomierzy, wodomierzy, lub 
urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik 
lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, 
właściciel lub zarządca budynku będzie dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania.  

2. Metoda odszkodowawcza ma na celu wyliczenie kosztu zużycia jednostek ciepła w rozpatrywanym 
pomieszczeniu lub lokalu w okresie braku rejestracji zużycia ciepła na podstawie podzielników ciepła lub 
ciepłomierzy lokalowych.  Rozliczenie metodą odszkodowawczą jest dokonywane za pełny okres rozliczeniowy. 

3. W przypadkach określonych w §6 ust. 1 niniejszego Regulaminu, odszkodowanie ustala się poprzez 
wyznaczenie zużycia ciepła zgodnie z następującymi zasadami: 
a. koszty stałe rozlicza się na zasadach ogólnych określonych Regulaminem, 
b. koszty zmienne rozlicza się następująco: 

• koszty wspólne rozlicza się na zasadach ogólnych określonych Regulaminem, 

• koszty zużycia jednostek rozlicza się według wzoru:  

𝐾𝑍𝐽 =
𝑄𝐶𝑂 × 3,6 × 24 × 𝑆𝑑

(𝑡𝑖 − 𝑡𝑒)
× 𝐶𝐸𝐶  [𝑧ł] 

𝑆𝑑 = ∑ 𝑑 × (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒
𝑚𝑒𝑑)

𝑚

𝑖=1

 

Sd – liczba stopniodni sezonu grzewczego dla danego okresu rozliczeniowego 

• koszty komfortu cieplnego ustala się przyjmując temperaturę wewnętrzną w rozpatrywanym 
pomieszczeniu na poziomie określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, adekwatnie do 
przeznaczenia tego pomieszczenia.  

4. Wysokość odszkodowania zostanie wyliczona przez firmę rozliczającą, z którą Spółdzielnia posiada stosowne 
umowy. 

5. Opłatą za wyliczenie odszkodowania zostanie obciążony użytkownik lokalu. 

 

§7 Zasady metody zamiennej 

1. Metoda zamiennego rozliczania opłat za ciepło na cele centralnego ogrzewania jest stosowana w  przypadku 
gdy nie jest możliwe pozyskanie danych niezbędnych do rozliczenia kosztu centralnego ogrzewania lokalu lub 
budynku. Dotyczy to sytuacji zaistniałej z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu (np. awaria systemu 
rozliczeniowego, awaria ciepłomierza głównego itp.) lub w zaakceptowanych przez Zarząd Spółdzielni 
przypadkach, gdy pozyskanie danych niezbędnych do rozliczenia jest niemożliwe z winy użytkownika.  

2. Metoda zamiennego rozliczania opłat stosowana jest do indywidualnych pomieszczeń (podzielniki kosztów 
ogrzewania) lub lokali (ciepłomierz lokalowy). Rozliczenie takie następuje na podstawie zużycia energii cieplnej 
w minionych okresach rozliczeniowych.  

3. Wskazanie zamienne dotyczy wyłącznie kosztów zużycia jednostek. Wyliczane jest ono na podstawie stosunku 
różnicy kosztów zmiennych i kosztów wspólnych centralnego ogrzewania odniesionych do sumy powierzchni 
lub sumy kubatur lokali w stosunku do powierzchni lub kubatury rozpatrywanego lokalu. 
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4. Zastosowanie metody zamiennego rozliczania opłat za ciepło następuje po poinformowaniu użytkowników 
lokali przez Zarząd Spółdzielni na zasadach określonych w regulaminie „Doręczania korespondencji do 
użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zachęta w Białymstoku”.  

 
§8. Zasady ustalania zaliczek 

1. Na poczet należności za dostarczoną energię cieplną przez użytkowników lokali będą wnoszone zaliczki  
w okresach comiesięcznych przez cały okres rozliczeniowy w terminie wnoszenia opłat eksploatacyjnych 
związanych z danym lokalem.  
a. zaliczki za podgrzanie wody, płatne co miesiąc, ustala się biorąc za podstawę wysokość średniego 

miesięcznego zużycia wody z ostatnich 12-tu miesięcy, oraz udział lokalu w kosztach stałych i kosztach 
utrzymania systemu cyrkulacji, 

b. wysokość opłat za c.o. wnoszonych w formie zaliczek miesięcznych, ustala się w oparciu o rozliczenie 
kosztów c.o. dla poszczególnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w poprzednim okresie 
rozliczeniowym powiększone o wskaźnik ustalony przez Zarząd na dany okres rozliczeniowy 
uwzględniający przewidywany wzrost cen i opłat dostawcy ciepła oraz sezonową zmienność zużycia ciepła. 

2. W przypadku zmiany właściciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, różnicę pomiędzy wniesioną zaliczką 
a faktycznymi kosztami wynikającymi z rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy, strony uregulują 
we własnym zakresie i nie mogą kierować roszczeń z tego tytułu do Spółdzielni. Wynik rozliczenia z wyżej 
wymienionej różnicy uwidoczniony będzie na koncie aktualnego właściciela. 

3. Dopuszcza się ustalenie indywidualnych opłat w formie zaliczek na pisemny wniosek użytkownika lokalu lub 
przy zmianie użytkownika lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego 

4. W przypadku, gdy wpłacona na poczet opłat zaliczka będzie niższa niż należność wynikająca z rozliczenia 
indywidualnego, użytkownik lokalu zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia pokryć 
wykazaną różnicę. 

5. W przypadku, kiedy wpłacona na poczet opłat zaliczka będzie wyższa niż należność wynikająca z rozliczenia 
indywidualnego, Spółdzielnia zaliczy nadpłatę na: 
a. pokrycie wszelkich zobowiązań użytkownika lokalu wobec Spółdzielni, 
b. poczet opłat za lokal za miesiąc, w którym nastąpiło rozliczenie i za miesiąc następny po miesiącu 

rozliczeniowym. 
6. Na wniosek użytkownika lokalu, kwota nadpłaty po uregulowaniu zobowiązań wobec Spółdzielni określonych 

w §8 ust. 4 niniejszego Regulaminu zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku. 
7. Użytkownikom lokali nie przysługuje roszczenie o odsetki od kwot nadpłat wynikających z rozliczenia 

centralnego ogrzewania i podgrzania wody. 
 

 
§9. Koszty rozliczenia zużycia energii cieplnej 

Koszty odczytów urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej  wraz z ich 
rozliczeniem przez firmę rozliczającą oraz koszty zakupu, wymiany, naprawy, serwisu i legalizacji urządzeń 
umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów zużycia energii cielnej  obciążają dany lokal. 

 
§10. Sezon grzewczy 

Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego podejmuje Zarząd Spółdzielni na podstawie 
występujących i prognozowanych warunków pogodowych. 

 
§11. Reklamacje. 

1. Reklamacje związane z rozliczeniem energii cieplnej w lokalu składa jego użytkownik w ciągu 14 dni 
kalendarzowych licząc od dnia otrzymania rozliczenia wysłanego zgodnie z Regulaminem doręczania 
korespondencji do użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Zachęta w Białymstoku 

2. Reklamacje wniesione po terminie określonym w §11 ust.1 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.  
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3. Spółdzielnia ma obowiązek rozpatrzenia poprawnie złożonej reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty jej 
wpływu na piśmie. W przypadku konieczności zlecenia przeprowadzenia szczegółowych analiz, okres 
rozpatrzenia reklamacji wydłuża się do 60 dni.  

4. W przypadku nieuznania reklamacji koszty postępowania reklamacyjnego obciążają  użytkownika lokalu 
zgodnie z aktualnym cennikiem serwisowym firmy rozliczającej. 

5. W razie odmowy przez użytkownika lokalu podpisania protokołów: odczytu, wymiany, montażu demontażu, 
serwisu itp. firmie rozliczającej, rozliczenie nastąpi po dokonaniu tych czynności zgodnie z wpisem w protokole 
gwarantując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji. 

 

§12. Czas obowiązywania 

1. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku 
Nr 50/22 w dniu 06.12.2022 r. (Prot. Nr 11/22) i obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. z poniższym zastrzeżeniem: 
a. dla budynków rozliczanych na dzień 31.12. - od dnia 01.01.2023 r. 
b. dla budynków rozliczanych na dzień 30.04. - od dnia 01.05.2023 r. 
c. dla budynków rozliczanych na dzień 31.05. - od dnia 01.06.2023 r. 
d. dla budynków rozliczanych na dzień 31.08. - od dnia 01.09.2023 r. 
e. dla budynków rozliczanych na dzień 30.09. - od dnia 01.10.2023 r. 

2. Traci moc Regulamin   określający zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody 
w Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zachęta” w Białymstoku uchwalony dnia 20.01.2017r. 



Uchwała Nr :fo /22
Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta" w Białymstoku 
z dnia 06.12.2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów 
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej 

,,Zachęta" w Białymstoku 

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta" w Białymstoku, 
działając zgodnie z § 27 ust.2, p.11 e) Statutu Spółdzielni, zatwierdza tekst jednolity 
Regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 
i centralnej cieplej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta" w Białymstoku, 
zgodnie z załączonym projektem. 

§2

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. z poniższym 
zastrzeżeniem: 

a) dla budynków rozliczanych na dzień 31.12. - od dnia 01.01.2023 r.
b) dla budynków rozliczanych na dzień 30.04. - od dnia 01.05.2023 r.
c) dla budynków rozliczanych na dzień 31.05. - od dnia 01.06.2023 r.
d) dla budynków rozliczanych na dzień 31.08. - od dnia 01.09.2023 r.
e) dla budynków rozliczanych na dzień 30.09. - od dnia 01.10.2023 r.

§3

Jednocześnie z dniem 01.01.2023 r. z zastrzeżeniem j.w. traci moc Regulamin 
określający zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej 
wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta" w Białymstoku uchwalony dnia 
20.01.2017 r. 

Głosów „za" 
Głosów „przeciw" 
Wstrzymało się 

• < LA- a) ( -�. \.{ 
Uchwałę podJęto .. �ą.r.1< .. -�- .o,A.JOm . . .  · . . . . . . . . . . .

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

I Kazimierz Obliroski I 
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