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REGULAMIN 

ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOSZTÓW 

ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I PODGRZANIA CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ DLA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH  

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW NAUKI 

 

I. Podstawa prawna 
§1 

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze. 

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1208 

z późniejszymi zmianami). 

3. Statut Spółdzielni – § 109, §110, ust. 2. 

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne tekst jednolity z 2021 roku poz.716 wraz 

z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

5. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. 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 z dnia 7.12.2021roku (Dz.U. z 2021 poz.2273). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 z poz. 690 z póź. 

zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836 z póź.zm.). 

8. Umowy z dostawcami: 

a. gazu – Zakładu Gazowniczego, 

b. energii cieplnej – MPEC. 

9.  Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w SM Pracowników Nauki 

w Krakowie. 

II. Postanowienia ogólne 
§2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Spółdzielnia - Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki. 

2. Zarząd - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki. 
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3. Firma Ista - Firma Ista Polska Sp. z o. o. Oddział w Krakowie, al. 29 Listopada 155 C,  

31-406 Kraków – dostawca urządzeń pomiarowych, firma wykonująca rozliczenie wg wskazań 

podzielników i zapisów niniejszego regulaminu dla nieruchomości przy ul. Skawińskiej 15. 

4. Użytkownik lokalu - członek Spółdzielni posiadający własnościowe prawo do lokalu, osoba 

posiadająca własnościowe prawo do lokalu nie będąca członkiem Spółdzielni, właściciel lokalu 

będący lub nie będący członkiem Spółdzielni, najemca lokalu lub osoba zajmująca lokal bez tytułu 

prawnego. 

5. Odbiorca – użytkownik lokalu, który otrzymuje lub pobiera nośniki ciepła, tak centralnego 

ogrzewania /c.o./, jak i centralnej ciepłej wody użytkowej /c.c.w.u./.  

6. Powierzchnia ogrzewana centralnie: 

a. powierzchnia użytkowa lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki c.o., 

b. powierzchnia pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o., a wchodzących w skład lokali 

mieszkalnych i użytkowych ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń /np.: 

przedpokój, łazienka, wc, garderoba, schowek itp./. 

c. dla lokali mieszkalnych nr 33, 60, 64 położonych w budynku przy ul. Strzelców 14 

powierzchnia ogrzewana centralnie wynosi odpowiednio 4,00m2, 43m2, 29m2. 

d. dla lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Reymonta 42-44 przyjmuje 

się do rozliczeń powierzchnię grzewczą  jako iloczyn powierzchni użytkowej i współczynnika 

1,32 ze względu na wyższą wysokość lokali użytkowych w stosunku do lokali mieszkalnych. 

7. Lokal objęty dostawą centralnej ciepłej wody - lokal mieszkalny lub użytkowy wyposażony 

w instalacje c.c.w.u. niezależnie od faktu zainstalowania wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej 

wody. 

8. Lokal opomiarowany - z punktu widzenia rozliczeń energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.c.w.u. 

uważa się lokal wyposażony w liczniki ciepła i liczniki – wodomierze ciepłej wody posiadające 

cechy aktualnej legalizacji. 

9. Podzielnik kosztów - urządzenie wskaźnikowe nie będące przyrządem pomiarowym w rozumieniu 

przepisów metrologicznych wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych 

w przepisach o systemie oceny zgodności. 

10. Budynek - jednostka rozliczeniowa stanowiąca ogół rozliczanych lokali usytuowanych 

w budynku, których zaopatrywanie w ciepło odbywa się przez wspólną instalację odbiorczą, 

a pomiar ciepła dla celów c.o. rejestrowany jest w rozdzielaczu – węźle cieplnym obsługującym 

ten budynek. 

11. Części wspólne budynku to te które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, czyli - klatki 

schodowe, korytarze, piwnice, pralnie, suszarnie, wózkownie i inne pomieszczenia wyposażone 

w grzejniki lub ogrzewane pośrednio z lokali mieszkalnych poprzez przegrody stałe. 

12. Okres rozliczeniowy - przedział czasu przyjęty do rozliczenia energii cieplnej - 12 miesięcy 

obejmujących okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 
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§3 

1. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania 

całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale w danym budynku, tak aby wybrana 

metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające 

z położenia lokalu w bryle budynku (dot. budynków, w których zainstalowane są podzielniki 

kosztów i indywidualne liczniki ciepła w lokalach mieszkalnych i użytkowych), przy 

jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych 

w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie 

kosztów zakupu ciepła w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie. 

2. Użytkownik ma prawo do poboru energii cieplnej oraz poboru ciepłej wody użytkowej jedynie na 

potrzeby zajmowanego lokalu. Samowolny pobór energii cieplnej dla innych celów jest 

zabroniony. 

3. Do rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania przyjmuje się okres 12 miesięcy – rok 

kalendarzowy. 

4. Dla potrzeb niniejszego regulaminu dokonano następującego podziału zasobów na zespoły 

budynków: 

a. W zakresie opłat i rozliczeń centralnego ogrzewania: 

 Zespół budynków nr 1: Gen. Fieldorfa-Nila 3, Rozrywka 20, Rozrywka 22, Rozrywka 24, 

Strzelców 14, Reymonta 42, Reymonta 44, J. Lea 158, J. Lea 160, J. Lea 162, Armii 

Krajowej 7, 

 Zespół budynków nr 2: Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, 

 Zespół budynków nr 3: udziały w budynkach Na Polach 25-35. 

 Zespół nr 4: Skawińska 15. 

b. W zakresie opłat i rozliczeń centralnej ciepłej wody: 

 Zespół nr 1A: Armii Krajowej 7, Rozrywka 20, Rozrywka 22, Rozrywka 24, 

Strzelców 14, Gen. Fieldorfa-Nila 3, J. Lea160, Skawińska 15, 

 Zespół nr 2A: Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, 

 Zespół nr 3A: udziały w budynkach Na Polach 25-35, 

5. Rozliczeń kosztów podgrzania wody z użytkownikami lokali dokonuje się: 

a. dla zespołu nr 1A, za okresy półroczne: na 30.06 i na 31.12. każdego roku, 

b. dla zespołu nr 2A i 3A za okres roczny: na 31.12. każdego roku, 

c. oraz przy każdej zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków, 

d. w budynkach, które zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej w trakcie roku 

kalendarzowego od dnia rozpoczęcia poboru ciepła do daty zakończenia okresu 

rozliczeniowego tj. odpowiednio do 30.06 lub 31.12. danego roku.  
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6. W terminach wskazanych w pkt II §3 ust. 4 i 5 dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych 

w lokalach i ustala koszty podlegające rozliczeniu. 

7. W budynkach, w których urządzenia pomiarowe nie są wyposażone w moduł do zdalnego odczytu 

zawiadomienie użytkowników lokali o dokonywaniu odczytów i konieczności udostępnienia 

lokali następuje  poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych z co najmniej 

siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

8. W budynkach, w których urządzenia pomiarowe są wyposażone w urządzenia do zdalnego 

odczytu Użytkownik lokalu winien na dzień wykonania rozliczenia podany w pkt II §3 ust. 4 i 5 

odczytać stan urządzeń pomiarowych (wodomierze i liczniki ciepła) w lokalu dla kontroli 

podanych danych w rozliczeniu indywidualnym.  

9. Użytkownicy lokali zobowiązani są do udostępnienia lokali w celu dokonania odczytów urządzeń 

pomiarowych, kontroli urządzeń, kontroli odczytów urządzeń zdalnych. 

10. Rozliczenie indywidualne winno nastąpić w przeciągu 30 dni od daty dokonania odczytu 

z ostatniego lokalu. 

11. Odczytów urządzeń pomiarowych dokonuje się maksymalnie w przeciągu pięciu dni roboczych. 

Brak możliwości odczytania stanów urządzeń pomiarowych oraz brak urządzeń pomiarowych 

z ważną cechą legalizacyjną w lokalach w wyznaczonym terminie powoduje rozliczenie 

ryczałtowe zużycia i podgrzania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w sposób 

określony w dalszej części regulaminu. 

12. Zarząd Spółdzielni w drodze uchwały określi liczbowe wartości parametrów, algorytmów 

obliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej 

we wszystkich tych zasobach, gdzie wartości te wymagają określenia. 

13. Spółdzielnia dokonuje rozliczeń w formie zbiorczych zestawień dla Spółdzielni oraz 

indywidualnych rozliczeń ze specyfikacją i podziałem kosztów dla każdego użytkownika lokalu. 

W indywidualnej karcie rozliczeniowej podaje się wniesioną zaliczkę opłat na poczet kosztów 

centralnego ogrzewania i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej. Porównanie (różnica) 

wniesionej opłaty zaliczkowej i kosztów przypadających na dany lokal stanowi podstawę do 

dokonania dopłaty przez użytkownika lub zwrotu nadpłaconej kwoty. 

14. Zwrot nadpłaty dla użytkownika lokalu w pierwszej kolejności w formie bezgotówkowej zostaje 

zaliczony na poczet zadłużenia wraz z odsetkami wobec Spółdzielni z jakiegokolwiek tytułu, 

następnie na poczet bieżących opłat za używanie lokalu. W przypadku gdy nie występują 

powyższe zdarzenia Użytkownik lokalu może zwrócić się w formie pisemnej o zwrot nadpłaty 

lub potrącić kwotę nadpłaty z najbliższej wpłaty opłaty eksploatacji za lokal. 

15. Jeżeli w wyniku rozliczenia stwierdzona zostanie niedopłata, to użytkownik lokalu zobowiązany 

jest wpłacić wymaganą kwotę w terminie do 14 dni od daty doręczenia rozliczenia.Za zgodą 

Zarządu istnieje możliwość rozłożenia niedopłaty na raty. 
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16. Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowej wpłaty, o której 

mowa powyżej. 

17. Użytkownik lokalu ma prawo do wniesienia reklamacji otrzymanego rozliczenia w terminie 7 dni 

od daty doręczenia rozliczenia. 

18. W przypadku uznania przez Spółdzielnię reklamacji, Spółdzielnia dokonuje korekty 

indywidualnego rozliczenia, zaś wynik tej korekty (+ lub – w zestawieniu zbiorczym) zaliczany 

jest na poczet kosztów następnego okresu rozliczeniowego. 

19. Użytkownikowi lokalu nie przysługuje prawo do żądania odsetek w przypadku wystąpienia 

nadpłaty wynikającej rozliczenia opłat za zużycie wody  zimnej, podgrzanie wody ciepłej 

i ogrzewanie lokalu. Spółdzielnia  nie nalicza odsetek z tytułu niedopłaty w okresie 

rozliczeniowym. 

III. Ustalanie opłat na potrzeby centralnego ogrzewania 
§4 

1. Użytkownik lokalu mieszkalnego lub użytkowego znajdującego się w budynkach Spółdzielni, 

wyposażonego w instalację centralnego ogrzewania, wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty z tytułu 

centralnego ogrzewania w okresie od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego. 

2. Opłaty zaliczkowe mogą zostać zmienione w przypadku zmiany warunków dostawy ciepła, 

nośnika ciepła mających wpływ na wysokość kosztów, np. zmiany stawek taryfowych, 

zwiększenia zużycia ciepła na skutek dłuższego sezonu grzewczego lub niższych temperatur 

w porównaniu z przewidywanymi przy ustalaniu poprzednich opłat. 

3. Przewidywaną zaliczkę ustala Zarząd Spółdzielni. 

4. Zaliczkę użytkownik lokalu wnosi miesięcznie przy opłacie eksploatacyjnej za lokal, to jest do 

15-go dnia każdego miesiąca. 

§5 

1. Wysokość zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania za dostawę energii cieplnej 

do budynków ustala się: 

1.1. dla zespołu nr 1: 

a. w postaci jednolitej stawki za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu dla wszystkich 

użytkowników w danym budynku (dot. Gen. Fieldorfa-Nila 3, Rozrywka 20, Rozrywka 22, 

Rozrywka 24, Strzelców 14, Reymonta 42, Reymonta 44, Lea 160, Armii Krajowej 7), 

b. w postaci iloczynu jednolitej stawki za ogrzewanie części wspólnej budynku i udziału lokalu 

w nieruchomości wspólnej tzw. pow. przeliczeniowych – dot. Lea 158 (z wyjątkiem lokali 

nr 1 i 2), Lea 162, 

1.2. dla zespołu nr 2, 3, 4: indywidualnie na każdy lokal. 

2. Opłaty zaliczkowe dla zespołu nr 1, 2, 3, 4 na centralne ogrzewanie ustala Zarząd Spółdzielni 

w formie: 
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2.1.  Jednej pozycji opłat dla zespołu nr 1: stawki na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w oparciu 

o analizę kosztów dostawy energii cieplnej w poprzednim okresie rozliczeniowym 

po uwzględnieniu przewidywanego zużycia ciepła i zapowiadanych stawek taryfowych 

za energię cieplną. 

2.2. Jednej pozycji opłat dla zespołu nr 2 i 4: stawki na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 

w oparciu o analizę kosztów dostawy energii cieplnej do lokalu w poprzednim okresie 

rozliczeniowym po uwzględnieniu przewidywanego zużycia ciepła i obowiązujących 

i zapowiadanych stawek taryfowych za energię cieplną. 

2.3. Dla zespołu nr 3 – wg regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Na Polach 25-35. 

§6 

Ustalanie kosztów wytworzenia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej 

ciepłej wody użytkowej dla budynku przy ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10 (zespół nr 2) 

w lokalną kotłownią gazową. 

W związku z faktem, że zespół nr 2 posiada lokalną kotłownie gazową wytwarzającą energię cieplną 

dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania, podgrzania ciepłej wody użytkowej, lecz brak 

jest układów pomiarowych dających możliwości odczytu zużycia wytworzonej energii cieplnej, dla 

potrzeb każdego z medium postanawia się, iż przypadająca ilość ciepła na centralną ciepłą wodę 

i centralne ogrzewanie wylicza się wg poniższych wzorów: 

Q cwu  – V cwx C wx(t cw-t zw) x q, 

Q cwu  – ilość ciepła zawartego w podgrzanej wodzie, 

V cw  – objętość wody ciepłej - suma odczytów zużycia wody ciepłej, 

C w  – ciepło właściwe wody, 

t cw  – średnia temperatura wody ciepłej, 

t zw   – średnia temperatura wody zimnej, 

q – gęstość wody [= 1000 kg/m3]. 

Co przy uwzględnieniu średnich strat na podgrzaniu i przesyle pozwoli ustalić, że na podgrzanie 1m3 

wody zimnej do temp. 55 st. C należy zużyć: 

w lecie 0,168 GJ/m3 

w zimie 0,189 GJ/m3 

średnio rocznie 0,1785 GJ/m3 

Zakładając, że suma zużycia ciepłej wody w danym okresie rozliczeniowym wg wodomierzy 

indywidualnych wynosi A m3 wyliczamy, iż w tym okresie całkowite zużycie ciepła dla potrzeb 

ciepłej wody wyniosło: ilość GJ na potrzeby  podgrzania ciepłej wody użytkowej: 

Q ccw = A m3 x 0,1785 GJ/m3 

Następnie, mając odczytane liczniki ciepła indywidualne w poszczególnych mieszkaniach za ten sam 

okres rozliczeniowy i zakładając, iż suma ich wynosi B, sumujemy ilość Qccw+ B które jest równe GJ 

/A x 0,1785 GJ +B/ otrzymujemy łączną ilość wytworzonych GJ; następnie dzieląc koszty podlegające 
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rozliczeniu opisane w §7 pkt 4 ppkt 4.1a (czyli 20% kosztów zakupu gazu do kotłowni) przez łączną 

ilość GJ czyli Q ccw +B otrzymujemy cenę jednostkową 1GJ do ustalenia kosztów ogrzewania lokali 

wg wskazań indywidualnych liczników ciepła zamontowanych w lokalach oraz ustalenia ceny 

podgrzania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej - do rozliczenia kosztów podgrzania cieplej wody użytkowej 

wg (zużycia) wskazań indywidualnych wodomierzy wody ciepłej zamontowanych w lokalach 

[wg wyliczenia cena podgrzania 1 m3 ciepłej wody: cena 1GJ x 0,1785 GJ [zł/GJ x GJ]]. 

Po przemnożeniu wyliczonych cen jednostkowych przez ilości jednostek A i B otrzymujemy koszt 

energii cieplnej dla potrzeb c.c.w.u. i c.o. 

W dalszej części regulaminu oznaczamy: 

Koszty energii cieplnej dla potrzeb c.o. jako C.  

Koszty energii cieplnej dla potrzeb c.c.w.u. jako D. 

 

IV. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania 
§7 

1. Podstawową odpłatnością za zużytą energię cieplną w okresie rozliczeniowym jest zaliczka 

ustalana wg średniorocznego kosztu zużycia energii cieplnej w poprzednim okresie 

rozliczeniowym z uwzględnieniem przewidywanych zmian cen nośników - źródła ciepła, zmian 

podatku VAT itp. 

2. Koszty centralnego ogrzewania obejmują:  

2.1.koszty zmienne zakupu energii cieplnej /gazu u dostawcy: 

a) MPEC: koszty zakupu nośnika ciepła wg zużycia w GJ oraz koszty za przesył wg GJ, koszty 

opłaty za nośnik ciepła - zwane kosztami zmiennymi zależnymi, 

b) PGNIG: koszty za dostarczone paliwo gazowe wg zużycia kWh, opłaty dystrybucyjnej 

zmiennej - zwane kosztami zmiennymi zależnymi, 

2.2. koszty stałe zakupu energii cieplnej /gazu u dostawcy: 

a) MPEC: koszty zakupu za moc zamówioną wg MW i koszty za przesył mocy zamówionej 

wg MW - zwane kosztami stałymi niezależnymi, 

b) PGNiG: koszty opłaty handlowej i opłaty dystrybucyjnej stałej – zwane kosztami stałymi 

niezależnymi. 

3. Podstawę do rozliczenia kosztów opisanych w punkcie 2 ppkt 2.1a i ppkt 2.2a. stanowią 

faktycznie poniesione koszty wg faktur dostawcy oraz: 

a. dla zespołu nr 1 – powierzchnia użytkowa lokalu, 

b. dla zespołu nr 2, 4 –zdalne odczyty urządzeń pomiarowych z lokali lub odczyt urządzeń 

pomiarowych dokonany przez Spółdzielnie lub przekazany przez Użytkownika lokalu.  

Brak podpisu użytkownika lokalu w protokole nie zwalnia go z obowiązku uregulowania 

należności. 
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4. Dla zespołu nr 2 – Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10 – poniesione koszty opisane 

w punkcie 2.1.b. w części przypadającej na potrzeby c.o. rozlicza się w następujący sposób: 

a) 80% tych kosztów rozlicza się wg wskazań liczników indywidualnych – koszty 

zmienne zależne oraz współczynników wyrównawczych LAF uwzględniających 

położenie danego lokalu w budynku , 

b) 20% tych kosztów rozlicza się w przeliczeniu na m2 lokalu – traktując je jako koszty 

związane z ogrzaniem pomieszczeń wspólnych (oraz stratami ciepła na przesyle 

nośnika ciepła) – koszty zmienne niezależne. 

5. Dla zespołu nr 3 poniesione koszty rozlicza się wg regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej 

przy ul. Na Polach 25-35. 

 

V. Zasady rozliczania kosztów na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku 

przy ul. Skawińskiej 15 (zespól nr 4). 
§8 

Jednostkę rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej stanowi: 

a. dla kosztów stałych - 1m2 powierzchni użytkowej, 

b. dla kosztów zmiennych - 1 (jednostka) – działka podzielnika zużyta w okresie 

rozliczeniowym. 

§9 

1. Rozliczane koszty c.o. obejmują koszty z tytułu rozliczania ciepła oraz zakupu ciepła wynikające 

z faktur dostawców (MPEC) energii cieplnej, tj: 

a. koszty stałe - uwzględniające opłatę stałą za zamówioną moc cieplną i opłatę stałą za 

usługi przesyłowe. 

b. koszty zmienne - obejmujące zużycie ciepła dla celów c.o. wyliczone w oparciu o odczyty 

licznika ciepła, zmienne usługi przesyłowe oraz opłatę za nośnik energii cieplnej. 

§ 10 

1. Koszty zmienne dostawy ciepła na potrzeby c.o. do lokali opomiarowanych podzielnikami 

kosztów ogrzewanie dzieli się według zasady: 20% łącznych kosztów zmiennych rozlicza się na 

poszczególne lokale względem ich powierzchni w budynku jako koszt związany z ogrzewaniem 

części wspólnych nieruchomości (jako koszty zmienne niezależne), a 80% kosztów zmiennych 

rozlicza się według wskazań podzielników zamontowanych na grzejnikach w tych lokalach (jako 

koszty zmienne zależne). 

2. Koszty stałe dostawy ciepła, tj. opłatę stałą za zamówioną moc cieplną oraz opłatę stałą 

przesyłową, rozlicza się proporcjonalnie do udziału powierzchni lokali w sumarycznej 

powierzchni wszystkich lokali w budynku. 
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3. Do kosztów związanych z centralnym ogrzewaniem dolicza się również koszty odczytu 

i rozliczenia ogrzewania - jako iloczyn ilości zamontowanych w mieszkaniu podzielników i ceny 

jednostkowej za odczyt przy uwzględnianiu współczynników określonych w systemie 

rozliczeniowym (współczynniki UF i LAF tj. współczynników korygujących dla mocy grzejnika 

i położenia lokalów budynku). 

4. Użytkownicy, u których zużycie ciepła wyliczone w oparciu o wskazanie podzielników kosztów 

będzie większe od maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnie od jego zużycia 

w lokalach w przeliczeniu na 1m2 zostaną obciążeni stawką za zużycie ciepła na 1m2 jak dla 

maksymalnego kosztu zakupu ciepła. 

5. Użytkownicy, u których zużycie ciepła wyliczone w oparciu o wskazanie podzielników kosztów 

będzie mniejsze od minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnie od jego zużycia 

w lokalach w przeliczeniu na 1m2 zostaną obciążeni stawką za zużycie ciepła na 1m2 jak dla 

minimalnego kosztu zakupu ciepła. 

6. Określenie proporcji części kosztów stałych i zmiennych należy do kompetencji Zarządu. 

7. Ze względu na indywidualne ogrzewanie lokalu nr 6, koszty podlegające rozliczeniu na pozostałe 

lokale, tj. lokale nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, położone w budynku przy 

ul. Skawińskiej 15 w Krakowie zostają pomniejszone o koszty, tj. opłaty na pokrycie kosztów 

ogrzewania lokalu nr 6 wg wskazań sublicznika ciepła i części wspólnej nieruchomości 

przypadające na lokal nr 6. Opłaty te ustalane są w udziale wynoszącym 400/93046 całkowitych 

kosztów stałych i zmiennych dostawy energii cieplnej do budynku w danym okresie 

rozliczeniowym. 

§ 11 

1. Zaliczki na pokrycie kosztów c.o. wnoszone są przez użytkowników lokali co miesiąc, a ich 

wysokość winna zapewnić  pokrycie ponoszonych kosztów w okresie rozliczeniowym. 

2. Zaliczki na poczet c.o. następnego okresu rozliczeniowego będą ustalane każdorazowo 

po dokonanym rozliczeniu dla wszystkich użytkowników lokali indywidualnie. 

§12 

Ustalanie opłat i rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych  

i nieodczytanych: 

1. W przypadku, gdy: 

a. lokal mieszkalny nie posiada zainstalowanych podzielników kosztów, mimo iż dany budynek 

objęty jest systemem indywidualnego rozliczania c.o., to użytkownik tego lokalu 

za dostarczone ciepło w danym okresie rozliczeniowym obciążany jest w wysokości kosztów 

ogrzewania liczonej jako iloczyn średniej wysokości kosztów ogrzewania m2 powierzchni 

budynku i powierzchni lokalu użytkowanego, 

b. pojedyncze pomieszczenia w lokalu są nieopomiarowane z przyczyn technicznych (np. brak 

możliwości zamontowania zaworu i podzielnika), a także z uszkodzonym zaworem 
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termostatycznym lub podzielnikiem, rozliczenie nastąpi wg wysokości kosztów ogrzewania 

liczonej jako iloczyn średniej wysokości kosztów ogrzewania m2 powierzchni budynku 

i powierzchni lokalu użytkowanego. 

2. W przypadku pojedynczych pomieszczeń w lokalu: 

- nieodczytanych lub w których nastąpiła awaria podzielnika po 31.12 danego okresu 

rozliczeniowego, rozliczenie nastąpi wg średniego zużycia w lokalu (wg zapisu jak 

w punkcie 1),  

- jeżeli awaria podzielnika nastąpiła przed 31.12 danego okresu rozliczeniowego podzielnik 

zostanie wymieniony na nowy, a odczyt końcowy doszacowany zostanie zgodnie z systemem 

rozliczeniowym do pełnego okresu rozliczeniowego. 

§13 

Odczyty podzielników i inne zasady 

1. Obsługa, w tym montaż, odczyt wskazań podzielników, rozliczenie kosztów c.o. dokonywane jest 

na podstawie umowy rozliczeniowej zawartej pomiędzy Spółdzielnią a Firmą Ista. 

2. Odczyty podzielników kosztów wykonywane są radiowo (poza lokalem) po zakończonym okresie 

rozliczeniowym. 

3. Dopuszcza się kontrolne odczyty podzielników przez Spółdzielnię lub Firmę Ista w trakcie sezonu 

grzewczego, w lokalach, gdzie występuje bardzo niskie lub wysokie zużycie ciepła. 

§ 14 

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia zajmowanego lokalu w celu: 

a. kontroli zamontowanych urządzeń regulacyjno-pomiarowych (tj. przygrzejnikowe zawory 

termostatyczne, podzielniki kosztów c.o.) oraz w koniecznych przypadkach odpowietrzników 

miejscowych, 

b. konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń. 

2. Ponadto użytkownik zobowiązany jest do: 

a. natychmiastowego zgłoszenia w Spółdzielni wszelkich nieprawidłowości w pracy służących 

do rozliczeń urządzeń, w tym uszkodzeń i naruszenia plomb, 

b. poniesienia kosztów naprawy lub wymiany w/w urządzeń z tytułu uszkodzeń powstałych 

z winy użytkownika. 

3. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu mieszkalnego Firmie Ista 

w przypadku stwierdzenia braku łączności radiowej z podzielnikiem kosztów ciepła lub jego 

uszkodzenia. 

§ 15 

1. W systemie indywidualnych rozliczeń kosztów c.o. (podzielniki) stosuje się współczynniki 

redukcyjne (wyrównawcze) dla lokali mieszkalnych z tytułu ich niekorzystnego usytuowania 

w bryle budynku, ustalonych na podstawie bilansu cieplnego wykonanego zgodnie z normą PN 

EN 12831. 
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2. Jako niekorzystnie usytuowane uważa się lokale mieszkalne, które znajdują się na parterach, 

szczytowe, nad prześwitami, przy dylatacjach oraz na najwyższej kondygnacji i adaptowane 

z suszarni. 

3. Współczynniki redukcyjne mogą ulec zmianie: 

a. w miarę postępu prac termomodernizacyjnych, 

b. w innych uzasadnionych przypadkach. 

§ 16 

1. W przypadku przekazania lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego użytkownika 

do dyspozycji Spółdzielni lub innemu użytkownikowi, rozliczenie z nabywcą prawa do 

przedmiotowego lokalu następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

2. Możliwe jest odpłatne zlecenie przez zdającego lokal mieszkalny Firmie Ista dokonania odczytu 

wskazań podzielników przed przekazaniem lokalu mieszkalnego i uwzględnienie tych wskazań na 

koniec okresu rozliczeniowego do rozliczeń między zdającym a przejmującym lokal mieszkalny, 

bez udziału Spółdzielni. 

 

VI. Ustalanie opłat i zasady rozliczania kosztów za zimną wodę oraz na potrzeby 

podgrzania ciepłej wody użytkowej. 
§ 17 

1. Każdy użytkownik lokalu znajdującego się w zasobach SMPN ponosi koszty zużycia wody 

w lokalu i koszty wody zużywanej w ramach eksploatacji części wspólnej nieruchomości o nazwie 

koszty wody gospodarczej.  

2. Opłaty za zużycie wody w lokalach danej nieruchomości ustalane są na podstawie wskazań 

zainstalowanych w nich wodomierzy, które posiadają aktualne cechy legalizacyjne i aktualnej 

ceny wody zimnej wg taryfy dostawcy wody zimnej. 

§ 18 

1. Każdy budynek, nieruchomość posiada zainstalowany przez Wodociągi Miasta Krakowa na 

przyłączu wodociągowym wodomierz główny (wodomierze główne). Urządzenie to jest 

własnością przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, które zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ponosi koszty jego 

zainstalowania. 

2. Lokale mieszkalne i użytkowe znajdujące się w zasobach SM Pracowników Nauki posiadają 

zamontowane przez Spółdzielnię lub właścicieli wodomierze. Część lokali nie posiada 

zainstalowanych indywidualnych wodomierzy liczników poboru wody. 

3. Za wodomierz służący do indywidualnego rozliczania uważa się tylko wodomierz posiadający 

ważną cechę legalizacyjną. 
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4. Wodociągi Miasta Krakowa co najmniej raz na kwartał odczytują wskazania licznika wodomierza 

głównego (wodomierzy głównych), które są podstawą obciążenia danej nieruchomości kosztami 

zużycia wody zimnej. 

§19 

1. Użytkownik lokalu wyposażonego w instalację centralnej ciepłej wody wnosi co miesiąc 

zaliczkowe opłaty z tytułu podgrzania ciepłej wody (dla zespołu nr 1A, 2A, 3A,) w okresie 

od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego. 

2. Wysokość zaliczek na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody dla lokali wyposażonych 

w wodomierze (opomiarowanych) ustala się jako iloczyn zaliczkowej ilości zużycia c.c.w.u. 

i prognozowanej ceny podgrzania 1m3 wody. 

3. Zaliczkowe ilości zużycia centralnej ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych lokali ustala się 

na podstawie zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym lub wg wniosku właściciela 

lokalu. 

4. Zaliczkowe normy zużycia wody ustalane są przez Zarząd Spółdzielni  – tylko dla lokali, 

w których nie ma zamontowanych indywidualnych wodomierzy lub zamontowane wodomierze 

nie posiadają ważnej cechy legalizacyjnej. 

5. Zaliczkowa, prognozowana cena podgrzania 1m3 wody ustalana jest przez Zarząd Spółdzielni na 

podstawie przewidywanych kosztów podgrzania wody. 

§20 

1. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest umożliwienie służbom techniczno-administracyjnym 

Spółdzielni dokonania odczytu i kontroli zainstalowanych w lokalu wodomierzy (kontrola ich 

funkcjonowania i oplombowania). 

2. Użytkownik lokalu ma obowiązek natychmiastowego pisemnego zgłaszania uszkodzeń 

wodomierzy do biura Spółdzielni. Awarie wodomierzy zainstalowanych przez Spółdzielnię będą 

usuwane przez Spółdzielnię na podstawie umowy gwarancyjnej urządzeń. Awarie wodomierzy 

zamontowanych przez właścicieli lokali będą usuwane na ich koszt.  

3. Koszty wymiany lub naprawy wodomierza spowodowane jego nieprawidłową eksploatacją oraz 

sprawdzenia poprawności jego działania  ponosi użytkownik lokalu. 

4. Stan zużycia wody zepsutego wodomierza ustala się na podstawie jego wskazań z poprzedniego 

okresu rozliczeniowego. 

5. Właściciel lokalu ma obowiązek uzyskać od Spółdzielni pisemną zgodę na demontaż i ponowny 

montaż wodomierzy na okres wykonywania remontu mieszkania. Zużycie wody za okres bez 

działania wodomierzy zostanie obliczone na podstawie ryczałtu. Po zakończonym remoncie 

użytkownik ma obowiązek zgłosić wodomierze do zaplombowania. 

6. Na użytkownika lokalu, w którym pracownik Spółdzielni stwierdzi nielegalny pobór wody 

(zerwanie plomby, ominięcie urządzenia pomiarowego), zostanie nałożona kara w kwocie 
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równoważnej 15 m3 nielegalnie pobranej wody wg ceny obowiązującej w momencie wykrycia 

takiej sytuacji. 

7. Rozliczenia zużytej wody dokonuje się na podstawie odczytu wodomierzy z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

8. Odczyty wodomierzy są dokonywane przez Spółdzielnię jedynie w okresie pięciu dni roboczych 

ustalonych przez Zarząd Spółdzielni. 

9. Odczyty wodomierzy bez zdalnego odczytu indywidualnych mogą być dokonywane i podawane 

przez właścicieli lokali w formie pisemnej lub mailowo, przyjmowane tylko w wyjątkowych 

sytuacjach – np. choroby czy wyjazdu i tylko raz w roku. 

10. W przypadku uniemożliwienia pracownikom Spółdzielni dokonania odczytu i niedostarczenia 

przez Użytkownika lokalu w wyznaczonym terminie w formie pisemnej wskazań wodomierzy, 

przypadek taki traktuje się jak lokal nieopomiarowany wodomierzem lub z wodomierzem bez 

ważnej cechy legalizacyjnej. 

11. Użytkownik lokalu nie może samodzielnie rozliczać kosztów zużytej wody pomiędzy okresami 

rozliczeniowymi i wnosić opłat eksploatacyjnych wg bieżącego, comiesięcznego samodzielnego 

rozliczenia.  

12. Reklamację dotyczącą rozliczenia kosztów zużycia wody należy wnosić w terminie 7 dni od daty 

otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane. Użytkownicy  

o których mowa w punkcie 10  nie mają prawa do reklamacji.  

13. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może 

wyrazić zgodę na wniesienie kwoty niedopłaty w miesięcznych ratach. 

14. Koszt opłat eksploatacyjnych części wspólnej nieruchomości o nazwie „Koszty wody 

gospodarczej” to różnica pomiędzy sumą wskazań wodomierzy głównych, a sumą wskazań 

wodomierzy zainstalowanych w lokalach, wraz z naliczonymi ryczałtowymi zużyciami wody, 

pomnożona przez stawkę cenową m3 wody. 

15. Spółdzielnia nie dokonuje odczytu i rozliczenia wodomierzy w chwili sprzedaży mieszkania bądź 

zmiany użytkownika. W takich przypadkach rozliczenia dokonują pomiędzy sobą strony 

nabywająca i sprzedająca. 

16.  Rozliczenie wody zimnej i ciepłej na koniec roku kalendarzowego w lokalu, w którym w okresie 

półrocznego rozliczenia było przyjęte ryczałtowe zużycie wody (z powodu braku odczytu 

wodomierzy), ale na koniec roku kalendarzowego dokonano odczytu wodomierzy, dokonuje się 

według stanu wodomierza odczytanego, przy czym: 

a. W przypadku, gdy przyjęte w półroczu ryczałtowe naliczenie wody było zawyżone – 

kwotę z nadpłaty zalicza się na następny okres rozliczeniowy. 

b. W przypadku, gdy przyjęte w półroczu ryczałtowe naliczenie wody było zaniżone – 

dokonuje się obciążenia lokalu wg stanu wodomierza na 31.12. danego roku. 
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17.  W przypadku, gdy na koniec roku kalendarzowego nie zostały udostępnione wodomierze do 

odczytu, ustala się ryczałtowe zużycie wody wg zapisu  paragrafu 24 ust.2 niniejszego 

regulaminu. Jeżeli w takim lokalu zostały odczytane wodomierze w następnym okresie 

rozliczeniowym następnego roku kalendarzowego, gdy obowiązuje nowa cena dostawy wody, 

rozlicza się dany lokal wg wskazań wodomierzy odczytanych, z uwzględnieniem naliczonych 

ryczałtów, ale gdy: 

a. powstaje niedopłata – obciąża się lokal po nowej cenie wody; 

b. powstaje nadpłata – zalicza się nadpłatę, wg cen dostawy z poprzedniego roku 

kalendarzowego, na następne okresy rozliczeniowe. 

 

§21 

1. W budynkach, w których tylko część lokali jest wyposażona w urządzenia pomiarowe – dotyczy 

nieruchomości przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3 – rozliczenia dokonuje się w następujący sposób:  

1.1  Użytkownik lokalu, w którym zamontowane są wodomierze, rozliczany jest wg wskazań 

wodomierzy. 

1.2  Zużycie wody w lokalu, w którym brak jest urządzeń pomiarowych, ustala się następująco: 

1.2.1.Wyznacza się różnicę zużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym a sumarycznym 

zużyciem ciepłej wody, na podstawie wodomierzy indywidualnych. 

1.2.2.Wyznaczoną różnicę dzieli się przez liczbę osób zamieszkałych w lokalach 

nieopomiarowanych bądź z zamontowanymi wodomierzami bez ważnej cechy legalizacyjnej. 

1.2.3.Tak obliczoną wartość zużycia wody zimnej jak i ciepłej  mnoży się przez liczbę osób 

zamieszkałych w danym lokalu.  

 

1.3  Zużycie wody na cele gospodarcze – mycie klatek schodowych, podlewanie – 

z uwzględnieniem ewentualnych awarii, wycieków ustala Zarząd Spółdzielni. Przyjmuje się, 

iż w okresie 12 miesięcy na 3 klatki schodowe budynku przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3 

zużywa się 30m3 wody na w/w cele. Koszty tzw. wody gospodarczej uwzględniane są 

w opłatach eksploatacyjnych za lokale w pozycji „eksploatacja części wspólnych”. 

 

§22 

Zużycie wody dla wynajmowanych lokali użytkowych, niewyposażonych w wodomierze ustala się 

według indywidualnych postanowień Zarządu Spółdzielni.  

 

§23 

Cenę podgrzania jednego m3 ciepłej wody użytkowej dla nieruchomości ustala się na podstawie 

poniesionych kosztów  i sumy zużycia wody ciepłej wg wskazań wodomierzy ccw zainstalowanych 

lokalach  i ew. ustalonych  ryczałtowych zużyć wody ciepłej.  
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§ 24 

1. W przypadku zmiany cen za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, odczyty wodomierzy 

dokonywane są w okresie nie dłuższym niż jeden tydzień licząc od dnia obowiązywania nowej 

ceny. 

2. W przypadku braku możliwości dokonania odczytów wodomierzy oraz w lokalach w których nie 

ma zainstalowanych wodomierzy lub w których są wodomierze bez ważnej cechy legalizacyjnej 

traktuje się jako lokale nieopomiarowane i przyjmuje  się, iż zużycie wody zimnej jak i ciepłej 

w tych lokalach wyniosło po  5,4 m3/osobę /miesiąc. 

3. Każdorazowo Spółdzielnia powiadamia użytkowników o zmianie ceny wody i odprowadzenia 

ścieków. 

4. Przez cenę wody zimnej rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – 

zgodnie z zatwierdzoną i obowiązującą taryfą Wodociągów Miasta Krakowa. 

§25 

1. Opłata za podgrzewanie wody w mieszkaniach niewyposażonych w indywidualne wodomierze 

jest opłatą ryczałtową  i nie podlega reklamacji. 

2. Zaliczkę użytkownik lokalu wnosi miesięcznie przy opłacie eksploatacyjnej za lokal, to jest do 15-

go dnia każdego miesiąca. 

 

VII. Rozliczanie kosztów podgrzania wody ciepłej 
§26 

1. Podstawową odpłatnością za zużytą energię cieplną na cele podgrzania wody ciepłej w okresie 

rozliczeniowym jest zaliczka ustalana wg średniorocznego kosztu zużycia energii cieplnej 

w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem przewidywanych zmian cen nośników - 

źródła ciepła, zmian podatku VAT itp. 

2. Koszty podgrzania wody ciepłej obejmują:  

2.1. koszty zmienne zakupu energii cieplnej /gazu u dostawcy: 

a) MPEC: koszty zakupu nośnika ciepła wg zużycia w GJ oraz koszty za przesył wg GJ, koszty 

opłaty za nośnik ciepła --zwane kosztami zmiennymi zależnymi, 

b) PGNIG; koszty za dostarczone paliwo gazowe wg zużycia kWh, opłaty dystrybucyjnej 

zmiennej -zwane kosztami zmiennymi zależnymi, 

2.2. koszty stałe zakupu energii cieplnej /gazu u dostawcy: 

a) MPEC: koszty zakupu za moc zamówioną wg MW i koszty za przesył mocy zamówionej 

wg MW, - zwane kosztami stałymi niezależnymi, 

b) PGNiG: koszty opłaty handlowej i opłaty dystrybucyjnej stałej –zwane kosztami stałymi 

niezależnymi. 
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2.3. ilość zużytej wody obliczonej na podstawie wskazań indywidualnego wodomierza 

pomnożona przez obowiązującą stawkę opłaty za 1m3 wody zimnej i odprowadzenia ścieków 

w celu ustalenia kosztów wody zimnej dla potrzeb c.c.w.u. przypadających na lokalach. 

3. Podstawę do rozliczenia 99% kosztów opisanych w punkcie 2 ppkt 2.1.a i ppkt 2.1b stanowią 

faktycznie poniesione koszty wg faktur dostawcy oraz zdalne odczyty urządzeń pomiarowych – 

wskazań wodomierzy zużycia wody ciepłej w lokalach lub odczyt urządzeń pomiarowych dokonany 

przez Spółdzielnie lub przekazany przez Użytkownika lokalu.  

4. Podstawę do rozliczenia 1% kosztów opisanych w punkcie 2 ppkt 2.1a i ppkt.2.1b oraz opisanych 

w punkcie 2 pkt 2.2. a i ppkt 2.2.b stanowi powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych 

podłączonych do centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w danym budynku. 

5. Dla zespołu nr 3A poniesione koszty rozlicza się wg regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej przy 

ul. Na Polach 25-35. 

§27 

Lokale w których nie ma zainstalowanych wodomierzy lub w których są wodomierze bez ważnej 

cechy legalizacyjnej traktuje się jako lokale nieopomiarowane i przyjmuje się, że koszty podgrzania 

wody ciepłej będą wynosić 5,4m3 /osobę/m-c  x aktualna cena podgrzania 1m3 wody ciepłej. 

VIII. Skutki nielegalnego poboru energii cieplnej 
§28 

1. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w szczególności: 

a. instalacji dodatkowych grzejników, powiększenie istniejących, wymiana grzejników, 

usunięcie grzejników 

b. zmiany nastawy wstępnej zaworu, 

c. wyjęcie kryzy lub jej powiększenie, 

d. spuszczanie wody z instalacji,  

wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Spółdzielni. 

2. W przypadku zawinionego uszkodzenia urządzenia pomiarowego, braku plomb oraz każdego 

innego działania odbiorcy ciepła zmierzającego do sfałszowania lub uniemożliwienia 

indywidualnego rozliczenia kosztów, koszty naprawy urządzenia ponosi użytkownik lokalu. 

3. W przypadku eksploatacyjnego uszkodzenia urządzenia pomiarowego naliczenia za ogrzewanie 

mieszkania dokonywane będzie w wysokości wynikającej ze średniorocznego kosztu. 

4. Odbiorcy – użytkownicy lokali, którym udowodniony zostanie nielegalny pobór ciepła 

zobowiązani są do: 

a. zwrotu kosztów przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego, 

b. wyrównania strat poniesionych przez Spółdzielnię. 

5. Urządzenia, które ulegną uszkodzeniu z przyczyn niezawinionych przez użytkownika podlegają 

naprawie lub wymianie na koszt Spółdzielni. 
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6. Wszelkie uszkodzenia urządzeń pomiarowych użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie 

zgłosić do Spółdzielni. 

7. Do urządzeń pomiarowo-odczytowych winien być zapewniony swobodny dostęp celem dokonania 

prawidłowych odczytów. 

8. Jeżeli na wniosek użytkownika lokalu lub z jego winy zachodzi konieczność spuszczenia wody 

z instalacji c.o. lub c.c.w.u., użytkownik lokalu zobowiązany jest pokryć te koszty w wysokości 

ustalonej przez Zarząd SMPN. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

§29 

1. Każda samowolna ingerencja Użytkownika lokalu w instalację c.o. bez zgody Spółdzielni, 

w szczególności: 

a. montaż dodatkowych grzejników, powiększenie istniejących zestawów oraz ich zamiana, 

b. demontaż grzejników, 

c. spuszczenie wody z instalacji c.o., 

d. zmiana nastaw wstępnych zaworów termostatycznych, usunięcie lub powiększenie kryzy, 

e. uszkodzenie podzielnika kosztów, plomby, zmiana miejsca zamocowania  

oraz każde inne działanie zmierzające do zafałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego 

rozliczenia kosztów c.o. stanowi rażące naruszenie zasad korzystania z lokalu przez Użytkownika, 

2. Lokal, w którym dokonano samowolnych zmian uznany zostanie jako nieopomiarowany. 

3. Użytkownik lokalu dopuszczający się czynności, o których mowa w pkt 1, zostanie obciążony 

kosztami w wysokości odpowiadającej wyrządzonej szkodzie, określonej przez Zarząd. 

4. W uzasadnionych przypadkach Spółdzielnia może wyrazić zgodę na zmianę grzejnika 

z inicjatywy i na koszt Użytkownika lokalu. Dobór nowego podzielnika i jego montaż oraz 

demontaż dotychczasowego wykonuje Firma Ista i obciążą kosztami za w/w czynności 

bezpośrednio zainteresowanego Użytkownika lokalu. 

§ 30 

1. Użytkownikom lokali, nie rzadziej niż raz do roku, przekazywane będą informacje zawarte 

w §9 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. 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. 

2. Na podstawie art. 45c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

użytkownikom lokali, zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową 

z centralnego źródła w budynku, raz w miesiącu przysługuje nieodpłatne otrzymanie informacji 
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o zużyciu ciepła, jeżeli rozliczenie dokonywane jest na podstawie wskazań urządzeń, o których 

mowa w art. 45a ust. 7 pkt 2, tj. ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania oraz 

wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej. 

 

§ 31 

1. Niniejszy regulamin rozliczeń należy podać do wiadomości Użytkownikom lokali będących 

w zasobach Spółdzielni w terminie do 16.12.2022 roku oraz umieścić na stronie internetowej 

Spółdzielni. 

2. Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwała nr 5/11/2022 w dniu 

24.11.2022 roku i znajduje zastosowanie do rozliczeń kosztów powstałych od dnia 01.01.2023 r. 

3. Równocześnie do rozliczeń kosztów powstałych od dnia 01.01.2023 r. tracą moc regulaminy: 

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztów centralnej ciepłej wody 

użytkowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach SMPN 

zatwierdzony w dniu 28.09.2017 roku, 

Regulamin rozliczania zużycia wody ziemnej i ciepłej wody w zasobach SMPN w Krakowie 

zatwierdzony w dniu 28.02.2019 roku, 

Regulamin indywidualnego rozliczenia kosztów za centralne ogrzewanie w budynku przy 

ul. Skawińskiej 15 będącego w zasobach SMPN zatwierdzony w dniu 15.12.2016 roku. 

 


