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Postanowienia ogolne

s1

W celu stworzenia warunk6w racjonalnego gospodarowania energiq cieplnq na potrzeby

centralnego ogrzewania wprowadza siq zasady pozwalajqce na obciqzenie rzeczywistymi

kosztami 2uzycia ciepla poszczeg6lnych odbiorc6w energii cieplnej w administrowanych

zasobach mieszkaniowych.

s2

Regulamin okre6la zasady rozliczania koszt6w centralnego ogrzewania , oraz ustalania

oplat i przedplat z tego tytulu dla uzytkownik6w lokali.

s3

postanowienia niniejszego Regulaminu majA zastosowanie do wszystkich lokali

mieszkalnych i uzytkowych w budynkach komunalnych administrowanych pzez
Towarzysiwo Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" Sp z o.o w Krapkowicach wyposa2onych

w instalacjq centralnego ogrzewania

s4

przez uZytkownika lokalu rozumie siq najemcq lokalu lub uzytkownika posiadajqpego

wlasno6ciowe prawo do lokalu, alak2e osobq zajmujqcqlokal bez tytulu prawnego.

s5

Za powierzchniq ogrzewanq uwa2a sie powierzchniq uzytkowq lokalu mieszkalnego

ustaianqzgodnie z PN 70(8-02365) orazZarzqdzeniem Nr 13 Prezesa GUS (Dz. U. GUS

Nr 6 z 2.O4.1990 r. Pomieszczenia ktore nie posiadajq grzejnikow a wchodzq w sklad lokali

niieszkalnych (przedpok6j WC, korylarz itp.) ogrzewane po6rednio cieplem s4siednich
pomieszczeri traktuje siq jako powierzchniq ogrzewanq.
Nie wlicza siq do powierzchni ogrzewanej centralnie balkon6w, loggii, taras6w, antresoli.

W odniesieniu do lokalu uzytkowego za powierzchniq ogrzewanq w systemie centralnego

ogrzewania uwa2a siq rownie2 ciqgi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynale2ne

do lokalu z wylqczeniem piwnic chyba 2e sq one wyposazone w grzejniki centralnego

ogrzewania.

s6

Uzytkownik lokalu nie moZe odlqczyc lokalu od instalacji centralnego ogrzewania.

ll. Podstawy prawne



s7

podstawq prawna niniejszego regulaminu stanowiq nastqpujqce akty prawne

inormatywne:

UstawaPrawoEnergetycznezdnialO.kwietnia.lggTroku(Dz.U.nr54poz'3482
po2niePzYmr zmianami)

RozporzqdzenieMinistraGospodarkizdnia12pa2dziernika'2000r.Wsprawie
szczegblo*y"h-r"rad ksztalto*ania i kalkulacji taryi oraz zasad rozliczeh w obrocie

ciePtem (Dz. U. Nr 96 Poz'1053)'

Rozporzqd zenie M "T,ll? -'.,^?OO 
r' w sprawre

szczegolowych war sieci cieplowniczych obrotu

cieplem Swiadczenia ego i eksploatacji sieci oraz

standardow jakoSciow 2 Poz'845 )'

Umowa o dostarczanie energii cieplnej zawarla pomiqdzy przedsiqbiorstwem

wytw6rczym tj. il"rg"tykg _lig.orna 
opolsz czyzny s4 * opolu ul. Harcerska 15' a

ibS "zCvr" Sb to.olrui 10004/99 zdnia 1 kwietnia 199( roku

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o wlasnosci lokali ( Dz' ' U' z 1994 roku Nr 85

poz. 388 zpo2nieiszymi zmian"ri-l ielst jednolity Dz. U. z2OOO roku Nr 80 poz' 903

- Umowa zawafta pomiqdzy TBS ,,ZGM" Sp. z. o'o' a firm4 w sprawie obslugi systemu

pomiarow o - rozliczeniowego enligii cieplnej w mieszkaniach w kt6rych zamontowano

) podzielniki kosztow.

-Po|skaNormaPNENS35.okre6rSiagazasadymon|aZuiobs|ugiPodzie|nik6wkoszt6w
ogrzewania rejestru iqce zuZycie ciepla przez grzejniki w lokalach mieszkalnych'

tll. Zasady ustalania kosztow centralnego ogrzewan a

s8

1. Rozliczenia kosztow centralnego ogrzewania. dokonuje sig na.podstawie wskazaf

ricznika ciepra usytuowanego w ukta'ozie pomiarowo - rozriczeniowym budynku lub

nieruchomo6ci podlqczonej do sieci cieplov niczej'
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Koszty zakupu energii cieplnej do cel6w centralnego ogrzewania rozliczane sq w

oparci, o stosowanipr=e=dosiawcq stawki taryfowe zatwierdzone Decy4q Prezesa

Urzqdu Regulacji EnergetYki.

Koszty zakupu energii cieplnej dla danego budynku na potrzeby centralnego

ogrzewania skladajq siq z dw6ch element6w koszt6w

a. koszt6w stalYch
b. koszt6w zmiennYch

Koszty stale (zgodnie zPrawem Energetycznym to:)

optata za zam6wionq moc cieplnq wyliczona na podstawie zapotrzebowania energii

cieplnej w oparciu o dokumentacjq tecl'nicznq dla danego budynku wyrazonq w

zUMW
oplata abonamentowa nal icz ana za kaldy pu nkt pom i arowy wy r a2ona w zll szt.

- oplata stafa przesylowa zazamowionqmoc cieplnqwyraZonaw zllMW

Koszty zmienne (zgodnie z Prawem Energetycznym to:)

koszty zuzyciZ energii cieplnej o .re6lane wg wskazari licznik6w ciepla

wyrazone w zllGJ,
koszty zmienne oplaty przesylowej wyraZony w zll GJ,
koszty zu2ycia no5nika grzewczego zllm3

tv. System rozliczania kosztow centralnego ogrzewania z indywidualnymi
odbiorcami w lokalach nie wyposa2onych w mieszkaniowe podzielniki

kosztow

se

Koszty centralnego ogrzewania z indywidualnymi odbiorcami rozlicza siq odrqbnie w

Wszczegolnych budynkach w zale2no6ci od:

a) 2rodla zasilania ogrzewanych budynk6w,
b) zuZyciaenergii cieplnej do celow centralnego ogrzewania

"j zuZycia"nergii cieplnej w budynkach nie wyposazonych w podzielniki koszt6w,

d\ zuZyciaenergii cieplnejw budynkow wyposazonych w podzielniki koszt6w,

e) zu2ycia energii cieplnej w lokalach uzytkowych,

s10

Okresem rozliczeniowym jest okres od 01 czetwca do 31 maiakaldego roku.

s 11

1. Koszty zakupu ciepla dostarczanego do budynku pokrywane sq ptzez indywidualnych

odbiorcow ciepla w formie miesiqcznych oplat zaliczkowych.
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Podstawq ustalania odplatnoS ci za d jest suma koszt6w (statych

i zmiennyth) zaksiqgowanych wg o miesiqc przez dostawcq

energii cieplnej ; przyigtym or. dla danego budynku lub

n i eru-chomosci podzielona wzez su mQ powt erzch n i uzytkowej I okali.

otrzymany w ten spos6b wynik stanowi koszt centralnego ogrzewania przypadajqcy

na 1 m2 powie rzchni uzytkowej w danym okresie rozliczeniowym dla poszczegolnych

lokali mieszkalnY

Uzytkownik lokalu obowiqzany jest wnosic oplaty za cenlralne ogrzewanie w formie

oplat zaliczKowych w wyiot<osci wynikajqcei z przemnozenia powierzchni uzytkowej

lokalu przez cenQ obowi4zujqcq. w okrdsi6 rozliczeniowym za ogrzewanie I m2

powierzchni lokalu wyrazonej w zllm2. (brutto)

wysoko56 oplat zaliczkowych powinna byi ustalana w taki sposob aby zapewniala

po'krycie ponoszonych kosztow ogrzewania w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku wystqpienia istotnych zmian w ksztaltowaniu siq kosztow wysoko66

mieiiq6inych zalicze-k moze ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego np:

wprowadzenia zmian cen energii cieplnej pzez dostawcq w wyniku zastosowania

nowych stawek tarYfowYch,
Wzrbstu lub spadk.u zu2ycia energii cieplnej w budynkach.

3.

4
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V. System rozliczania
odbiorcami ciePla
koszt6w

kosztow centralnego ogrzewania z indywidualnymi
w lokalach wyposa2onych w indywidualne podzielniki

,

1.

s12

p rzed m i otem i n dywi d ua I nego r ozliczania koszt6w central ne g o o g rzewa nia przy pomocy

il;i;k6* r.oi2to* jest 
-podziat 

miqdzy indywidualnych uzytkownik6w lokali koszt6w

ciepla na cele centralnego ogrzewaniaponiesionych dla ogrzania calej nieruchomosci.

Rozliczenia koszt6w centralnego ogrzewania dokonuje siq na podstawie wskazafi

licznika ciepla usytuowanego w ukladzre pomiarowo-rozliczeniowym '

Indywidualnym rozliczaniem nie sq objqte pomieszczenia wsp6lnego uZytkowania (tj:

t<tatt<i schodowe , pralnie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze itp' )

Zamontowane w mieszkaniach na grzejnikach podzielniki koszt6w typu dzialalq na

zasadzie odparowania. wyposazone sq w amputkq z cieczq pomiarowq odparowujqcq.

na skutek oddawania ciepla przez grzejnik.

llo6c odparowanej cieczy odczytyw-ana jest na skali i sluzy do ustalania koszt6w zuZycia

ciepla dla kazdego mieszkania.

podzielniki koszt6w sq montowane na grzejnikach zgodnie z zasadami montazu

ustalonym i przez fi rmq r ozliczajqcar.

2

3.

4
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y rczliczqqcej rozplombowuje podzielnik
'Poprzednia rurka pomiarowa zostanie

szt6w umoZliwiajqc kontrolq zanotowanych
zania roku PoPrzedn iego.

s13

Podzielniki kosztow zamontowane na gr

uszkodzeniem mechanicznym. Stwierdzenie
uszkodzenie rurki pomiarowej lub o

przemieszczenia w polozeniu podzielnika

spowodowanie uszkodzenia i podlegac

regulaminu

s14

1. Odczytow podzi okonujq na koniec okresu rozliczeniowego

pracownicy firmy qcy upowaznienie TBS ,,ZGM" Sp' z o'o' do ich

dokonania w obe mieszkarica lokalu' Osoba dokonujqca odczytu

*inn" posiada6 identyfikatot ze zdjqciem w widocznym miejscu'

2. O terminie dokonywania odczyt6w u2ytkownicy lokali zostan4 zawjadomieni co

najmniej z lrzy dniowym wyprzedzeniem popzez wywieszenie ogloszefi na klatkach

schodowYch.

3. Uzytkownik lokalu zobowiqzany jest do zapewnienia swobodnego dostqpu do

grzejnikow i dokonania odczYtu.

4. pracownicy firmy 4 sprawdzenia prawidlowosci zamontowania

poJzielnit<a ijego z-ett<ie uwagi zglaszane przez uZytkownika lub

stwierdzone p'ze zliczeniowej zostanq odnotowane w karcie

t odczYtu.

5. Uzytkownik lokalu potwierdza wlasnorqcznym podpisem prawidlowo66 dokonania

odczytow oraz przyjqcie zgodno6ci wniesionych uwag na karcie ze stanem faktycznym'

W pzypadku odmowy poJpisu uzytkownika lokalu na karcie odczytu uwaga ta zostaje

odnotowana w karcie. Ponowny odczyt zostanie dokonany w obecno6ci upowa2nionego

pracownika TBS ,,ZGM" sP. z o'o.

6. W przypadku braku zgody uzytkownika lokalu na wej5cie do lokalu fakt ten zostaje

zgloszony do TBS ,,fGMi Sp. z o.o. Wyznaczony zostaje nowy termin odczytu w

obecno5ci pracownika TBS ,,ZGM' Sp. z o'o'

7. Po zakoficzeniu odczytow w terminie gl6wnym wy termin

odczyt6w uzupelniajqcy, o kt6rych uzytkownicy przez

ogloizenie na klatkach schodowych lub indywidual m'

g. W przypadku nieobecnoSci uzytkownika lokalu (dwa terminy) dodatkowy odczyt moZe

byc dokonany na jego wnioseki koszt w ciqgu 7 dni od daty drugiego terminu.
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Oryginal karty odczytu pracownik dostarcza do firmy rozliczeniowej kt6ra dokonuje

roili'czenia koszt6w 
'eneigii 

cieplnej poszczeg6lnych mieszkan budynku (lokator6w) a

kopiq przekazuie uZytkown i kowi lokalu.

s 15

Rodzaje uszkodzeri podzielnikow koszt6w:
Uszkodzenia plomby i mocowania podzielnik6w,

Uszkodzenia ampuly pomiarowej (rurki z cieczq)
Inne pr6by maniPulacYjne.

W przypadku uszkodzenia podzielnika koszt6w przez uzytkownika lokalu jest on

zob'owi'qzany do bezzwlocznego powiadomienia o tym TBS ,,ZGM" Sp. o.o. a ta firmq

rozliczaiqcq. fakt ten z okre5leniem rodzaju uszkodzenia zostanie odnotowany w

protot<oie. io zgloszeniu tego faktu uzytkownik lokalu zostanie obciqzony kosztem

wymiany poOzielnifa lub ampuly pomiarowej, a rozliczenie bqdzie przeprowadzone

zgodnie zzasadami jak w $ 17

s16

1. Rozliczenie kosztow centralnego ogrzewania wykonane zostanie przez firmq

r ozliczalqcq n a Pod stawi e :

_- ZuZyLia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania (GJ) w jednostkach

rozliczeniowycn wg prowadzonych odczytow licznik6w ciepla (Cieplomierzy)

w budYnku.
Koszt6w r ozliczenia ci e Pla,
Zaliczek wplaconych przez lokator6w na cele centralnego ogrzewanla w
o kresi e rozliczeniowy m,

Wyni ku odczyt6w podzielni k6w koszt6w'
Calkowity koszt z tytuiu dostawy energii cieplnej w danym sezonie grzewczym dla
por="="[olnych budynk6w dzielony jest na koszty stale i koszty zmienne. Koszty stale

iic=on" Ja ob 1m2 powierzchni uzytkowej i nie moga by6 wy2sze ni2 70 % kosztow

og6lem poniesionych w sezonie grzewczym. Pozostala kwota stanowi koszty zmienne,

t<i'6re wyliczone sa na podstawie zu2ycia dzialek wynikajqcych z odczytu podzietnik6w

kosztow zamontowanych na grzeintkach w poszczeg6lnych lokalach.

Dla kazdego mieszkania wartoS6 odczytu a tym samym koszt energii cieplnej zostaje

przeliczona przez wspolczynnik (zgodnie z systemem rozliczeniowym posiadajqcym
'pzezfirmq 

rozliczajqcq) uwzglqdniajqcy typ iwielko66 grzejnika, polozenie mieszkania.

koszt calkowity za-centralne ogrzewanie dla uzytkownika lokalu stanowi sume kosztu

stalego i kosztu zmiennego plus koszty rozliczema'

s17

Za mieszkania nie opomiarowane uwa2a siq mieszkania
- W kt6rych nie zostaly zamontowane podzielniki koszt6w (brak dostqpu do grzejnika

brak zgody u2ytkownika lokalu na montaZ, nieobecnoS6 w mieszkaniu),

- W kt6rym odm6wiono podpisu karty odczytu po wykonaniu sprawdzenia

komisyjnego,
- W kt6iym nie dokonano odczylu ze wzglqdu na brak zgody lokatora na odczyt-

Mieszkania nie opomiarowane rozliczane bgde wg wyliczonego Sredniego kosztu

energii cieplnej w okresie rozliczeniowym odniesionego do 1 m' pow. uzytkowej

2

3

4.

1.

2.



I' mieszkan w danym budynku powiqkszonego o 50 6/o. Jest to ostateczny koszt
mieszkania nieopomiarowanego.

s18

W przypadku zgloszenia przez uzytkownika lokalu uszkodzenia podzielnika koszt6w w
cza s i e trwa n i a okres u r ozliczeniowe g o r ozliczanie bqd z i e n astq p uj qce :

a) Zu2ycie ciepla przez grzejnik bqdzie przyjqte jako zu2ycie grzejnika w mieszkaniu
analogicznym zasilanym z tego samego pionu centralnego ogrzewania mieszkania
opomiarowanego

b) Przy drugim i nastEpnym uszkodzeniu lub stwierdzeniu uszkodzenia przy odczycie
rozliczenie bqdzie liczone jak wyzej z zaslosowaniem wspolczynnika zwiqkszajqcego
1.50.

Vl. Zaliczki na poczet rozliczania koszt6w centralnego ogzewania

s1e

1. Podstawq ustalenia zaliczki za cenlralne ogrzewanie sq koszty ujqte w planach
finansowo - ekonomicznych dostawcy ciepla na dany rok kalendazory. Koszty o

kt6rych mowa wyliczone sq na podstawie faktycznego zu2ycia ciepla z ostatniego
okresu rozliczeniowego oraz prognozowanych wysoko6ci cen energii cieplnei
podanych ptzez dostawcq ciepla.

2. Zaliczki o kt6rych mowa w $ 19 nale2y wnosid na rachunek bankowy zarzqdcy
r6wnocze6nie z innymi oplatami za korzystaniez lokalu.

)

Vll. Spos6b rozliczania nadplat i niedoplat

s20

1. Zarzqdca budynk6w przeka2e uZytkownikowi lokalu rozliczenie koszt6w i wniesionych
zaliczekw okresie rozliczeniowym w terminie do 31.O8.danego roku

2. W przypadku gdy uzytkownik lokalu ma zalegloSci w oplatach za korzyslanie z lokalu
nadplatq zalicza siq na poczet tych zaleglo5ci.

3. Nadptaty zarachowane bqdqna poczet bie2qcych nalezno6cizau2ywany lokal.
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4. Niedoplata powinna by6 uregulowana przy naibli2szei wplacie za u2ywanie lokalu. W

przypadku gdy jest on" *yso[.a dopuszcza siq uregulowanie naleZno6ci w ratach.

5. Zmiany uZytkownik6w mieszkal rozliczane sq nastqpujqco

a) W 
- 
przypadku zdania, nabycia lub zasiedlenia lokalu nie wyposazonego w

' 
podzielniki koszt6w w trakcie okresu rozliczeniowego wnoszone optaty zaliczkowe

nie podleg alqrozliczeniu i sqtraktowane jako rowne poniesionym kosztom.

W protokoticn zOawczo odbiorczych nale2y zaznaczyc 2e dany lokal nie bierze

udzialu w rozliczeniu koszt6w centralnego ogrzewanla.

b) Rozliczenie uzytkownik6w lokali ptzy wzajemnei zamianie jest mozliwe pod

warunkiem zlo2eniapisemnego o6wiadczeniaprzezobydwie strony 2eprzylmujqna

siebie skutki rozliczeniaciepli dla danego lokalu za caly okres rozliczeniowy.

c) W przypadku zmiany uZytkownika lokalu wyposaZonego w podzielniki koszt6w

rozliczenie bqdzie dokonywane proporcjonalnie do czasu zamieszkania w okresie

rozliczeniowym bez wzglqdu na to czy bqdzie nadptata czy niedoplata'

6. Dla uzytkownik6w lokali, u kt6rych wystqpuje nadmierne zu?ycie ciepta , Zarzqd Sp6lki

mo2eustali6 zaliczkqo 30 % powyzej zaliczii ustalonej dla pozostalych uzytkownik6w

1

2

Vlll. Postanowienia koficowe

s21

Wszelkie reklamacje dotyczqce rozliczenia koszt6w centralnego ogrzewania

przyjmowane sq * iiedribi" Towarzystwa Budownictwa Spolecznego ,,ZGM" Sp6lka z

o.o. w terminie 14 dni od daty dorqczenia rozliczenia'

TBS ,,ZGM" Sp. z o.o. zobowiqzuje sie informowa6 mieszkaric6w o biez4cych

dzialaniach zwiqzanych z eksploatacjq sieci i urzqdzen cieplowniczych, a w

szczegolnosci o:' ro2poczqciu i' zakofczeniu sezonu grzewczego, wystqpuj4cych

awariJch i terminacl-r ich usuniqcia, przeglqdow i konsenruacji sieci i urzqdzen

znajdujqcych siq w budynku. lnformacje w tym zakresie wywieszane bedq" w klatkach

schodowych na tablicach informacyjnych.

W przypadku przejqcia budynku w zarzqd przez Wsp6lnotq mieszkaniowq TBS ,,ZGM"

bqilzi6'obciq2al obire Wspolnotg zgodnie z taryfa na dostawq ciepla zatwierdzonq

pir"= URE lwystawiine faktury przez dostawcq cieplal a2 do zakohczenia sezonu
' 
gr zew cze go I qcznie z i n d ywi d u a I n y m r ozliczeniem m i e szka 6

Minimalnqtemperaturqrozliczeniowqdla lokali jest temperatura + 17 stopni Celsjusza.

Taka temperatura z-apobiega wychladzaniu lokali przyleglych. W przypadku

niedostosowania sie do pbwyzszego wymogu, stwierdzonego na podstawie

przeprowadzonej kontroli i w konsekwencji wychladzanie lokali przyleglych,

uzytkownikom lokali powodujqcym wychladzanie pomni$szy siq kwotq oszczqdno6ci

*ynito"lq"qzrozliczenia proporcjonalnie natzecz wychladzanych lokali przyleglych, za

3.

4.
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8. Regulamin zatwierdzil Burmistrz Krapkowic dnta

Sporzqdzil:
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caly sezon grzewczy. Lokalami przyleglymi. do lokalu wychtadzajacego s4 lokale

polozone nad i ponizej tego lokalu oraz obok niego'

wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonywane mog4 bycv'rylqcznie

za zgodqTBs ,,2GM" Sp. z o.o i zakonQzone przed rozpoczQciem sezonu grzewczego

najp6zniej do 15 wrze6nia.

TBS,,ZGM" Sp. z o.o ma prawo bezuprzedniego powiadomienia do kontroli zalo2onych

promo na podzielnikach kosztow i temperatury wewnetrzn$' z przeprowadzonej kontroli

sporzqdza sig Protokol.

Uzytkownikom lokali w przypadku zalegania w oplatach za lokal powyzej .lrzech
miesiqcy, Sp6lka ma prawo zawiesi6 rozliczanie koszt6w zu2ycia energii cieplnei w tym

lokalu w oparciu o podzielniki kosztow'

5.

6.

7.


