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Regulamin rozliczania kosztów ciepła, 

na koszty ciepła do centralnego ogrzewania i do prz ygotowania 
centralnej ciepłej wody, 

w lokalach mieszkalnych i u żytkowych, 
w budynkach wielolokalowych  

Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 

1. PODSTAWA PRAWNA 
Regulamin rozliczania kosztów ciepła, na koszty ciepła do centralnego ogrzewania 
i do przygotowania centralnej ciepłej wody, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, 
w budynkach wielolokalowych Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących dokumentach: 
[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 220, 791, 1089, 1387, 1566, z 2018 r. poz. 9.) 
[2] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz.21) 
[3] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(Dz.U. z 2013 r. poz.1222, z 2015 r. poz. 201.) 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz.U. z 2010 r. nr 194 poz. 1291) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836; z 2009 r. nr 205 poz. 1584) 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) 
[7] Statut Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
[8] Umowa sprzedaży ciepła pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej       
Sp. z o.o. w Bełchatowie, a Bełchatowską Spółdzielnią Mieszkaniową. 
[9] Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków 
w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach wielolokalowych Bełchatowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2.1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
2.1.1. Spółdzielnia - Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
2.1.2. Dostawca ciepła - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Bełchatowie. 
2.1.3. Użytkownik lokalu – użytkownik, który posiada tytuł prawny do korzystania 
z lokalu oraz osoby zamieszkujące w lokalach spółdzielni bez tytułu prawnego. 
2.1.4. Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące 
do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji w budynkach. 
2.1.5. Indywidualny węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący jeden budynek. 
2.1.6. Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden budynek. 
2.1.7. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności 
z tytułu dostarczania ciepła. 
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2.1.8. Powierzchnia użytkowa lokalu – powierzchnia wszystkich pomieszczeń 
w lokalu o wysokości co najmniej 2,20 m (łącznie z powierzchnią zajętą przez meble 
wbudowane i obudowane oraz urządzenia techniczne związane z funkcją lokalu) 
bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, jak pokoje, przedpokoje, 
garderoby, kuchnie, antresole i tzw. trójkąty, pomieszczenia higieniczno sanitarne 
(np. łazienki, ustępy) itd. z wyjątkiem powierzchni balkonów i loggii. 
2.1.9. Powierzchnia ogrzewana lokalu: – powierzchnia użytkowa lokalu. Przyjmuje 
się, że pomieszczenia lokalu które nie posiadają grzejników, ogrzewane są 
pośrednio, ciepłem z grzejników w sąsiednich pomieszczeniach tego lokalu. 
2.1.10. Ciepłomierz domowy – ciepłomierz zainstalowany, zgodnie z art. 45a ust. 7 
pkt 1 ustawy Prawo energetyczne [1], w budynku na przyłączu z grupowego węzła 
cieplnego, służący do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła dostarczonego 
do budynku, którego wskazania stanowią podstawę do określenia udziału 
tego budynku, w kosztach ciepła do centralnego ogrzewania dostarczonego 
z grupowego węzła cieplnego do wszystkich budynków zasilanych z tego węzła. 
2.1.11. Centralna ciepła woda - w skrócie c.c.w. – woda zimna podgrzewana 
w wymienniku zainstalowanym w indywidualnym lub grupowym węźle cieplnym, 
i rozprowadzana instalacją centralnej ciepłej wody (przewody rozprowadzające 
i cyrkulacyjne) do wszystkich lokali i punktów poboru, zasilanych w centralną ciepłą 
wodę z danego węzła. 
2.1.12. Podzielnik kosztów ogrzewania – elektroniczne urządzenie nagrzejnikowe 
umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania, niebędące 
przyrządem pomiarowym w rozumieniu przepisów metrologicznych, zainstalowane 
zgodnie z art. 45a ust. 8 pkt a tiret drugie ustawy Prawo energetyczne  
2.1.13. Współczynnik wyrównawczy - współczynnik do wskazań „a” podzielników 
kosztów ogrzewania w lokalu, wynikający z położenia tego lokalu w bryle budynku.  
2.1.14. Wodomierz indywidualny – wodomierz mierzący ilość przepływającej wody 
zimnej lub ciepłej, w lokalach mieszkalnych, użytkowych i mieszkalnych na wynajem, 
oraz innych miejscach poboru wody, którego wskazania służą do określenia podziału 
kosztów wody, zainstalowany za zaworem na odgałęzieniu od pionu. 
2.1.15. Budynek opomiarowany – budynek w którym 100 % mieszkań 
jest wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania oraz termostatyczne zawory 
grzejnikowe.  
2.1.16. Budynek częściowo opomiarowany - budynek w którym co najmniej jeden 
lokal mieszkalny nie jest wyposażony w podzielniki kosztów ogrzewania oraz 
termostatyczne zawory grzejnikowe . 
2.1.17. Budynek nieopomiarowany (os. Słoneczne) - budynek w którym 100 % 
mieszkań nie jest wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania 
oraz termostatyczne zawory grzejnikowe.  
2.1.18. Organizacyjna jednostka rozliczeniowa dla kosztów stałych i zmiennych:  
− zespół budynków zasilanych z jednego węzła ciepłowniczego z zainstalowanym 

układem pomiarowo-rozliczeniowym, 
− jeden budynek zasilany z zespołu węzłów ciepłowniczych z zainstalowanymi 

w każdym węźle układami pomiarowo-rozliczeniowymi, 
− budynek lub jego część zasilana z pojedynczego węzła ciepłowniczego 

z zainstalowanym układem pomiarowo-rozliczeniowym.  
2.1.19. Jednostki do rozliczeń kosztów ciepła do centralnego ogrzewania 
i przygotowania centralnej ciepłej wody dla:  
− opłaty stałej oraz kosztów stałych - zł/m2 p.u. , zł/m3 p.u. lub zł/m3 c.c.w,  
− kosztów zmiennych - zł/GJ, zł/działkę przeliczeniową podzielnika kosztów 

ogrzewania, zł/m3 c.c.w. 
2.1.20. Porównywalny okres rozliczeniowy – okres dwóch okresów rozliczeniowych 
poprzedzających bieżący okres rozliczeniowy. 
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2.2. Obowi ązki u żytkownika lokalu 
2.2.1. Użytkownik lokalu powinien utrzymywać temperaturę nie niższą niż 16 ºC, 
w pokojach, kuchniach, łazienkach, przedpokojach itp. (tzn. w pomieszczeniach 
lokalu o temperaturze obliczeniowej 20 ºC lub wyższej), dla zapobieżenia degradacji 
technicznej budynku oraz dla poszanowania uzasadnionych interesów użytkowników 
sąsiednich lokali. 
2.2.2. Użytkownik lokalu nie może odłączyć lokalu od instalacji c.o. ani od instalacji 
c.c.w. 
2.2.3. Instalacje c.o. i c.c.w. są częścią wspólną budynku. Wszystkie zmiany 
w instalacji c.o. albo w instalacji c.c.w., mogą być wykonywane wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni. W przypadku stwierdzenia wykonania 
samowolnych zmian, Spółdzielnia wystąpi do użytkownika o bezzwłoczne 
przywrócenie stanu pierwotnego albo dokona tego na koszt użytkownika. Dopuszcza 
się wykonywanie zmian w instalacji c.c.w. w lokalach, za wodomierzami 
indywidualnymi, po powiadomieniu o tym Spółdzielni. 
2.2.4. Spółdzielnia ma prawo obciążyć użytkownika także kosztami wynikającymi 
ze skutków samowolnych zmian w instalacji c.o. albo w instalacji c.c.w., 
które wywołały destrukcję w instalacji (np. rozregulowanie), a w szczególności 
wpłynęły na zmniejszenie jej trwałości. 
2.2.5. Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami związanymi z samowolnym 
opróżnianiem i napełnianiem instalacji c.o. czynnikiem grzejnym. 
 
3. KOSZTY CIEPŁA PODLEGAJ ĄCE ROZLICZENIU I OKRES 

ROZLICZENIOWY 
3.1. Rozliczeniu wg niniejszego regulaminu podlegają wyłącznie koszty ciepła 
dostarczonego do węzła cieplnego. Są to łącznie, koszty stałe i zmienne wg faktur 
wystawianych co miesiąc Spółdzielni przez Dostawcę ciepła, zgodnie z umową 
podpisaną przez Spółdzielnię z Dostawcą ciepła. Koszty te nie obejmują kosztów 
utrzymania zewnętrznych i wewnętrznych instalacji c.o. i instalacji c.c.w. oraz 
kosztów utrzymania węzłów cieplnych. 
3.2. Okresem rozliczeniowym kosztów dostawy ciepła do c.o. i do przygotowania 
c.c.w. jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od 01.06 do                    
31.05 następnego roku. 
 
4. PODZIAŁ KOSZTÓW CIEPŁA W GRUPOWYCH W ĘZŁACH CIEPLNYCH NA 

KOSZTY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOSZTY CI EPŁA DO 
PRZYGOTOWANIA CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH 

4.1. Koszt ciepła do c.o. w grupowym węźle cieplnym, dzieli się na budynki 
zasilane z tego węzła. 
4.2. Jeżeli budynki zasilane z grupowego węzła cieplnego wyposażone 
są w ciepłomierze, zgodnie z art. 45a, ust. 7 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne, 
podziału kosztów ciepła do c.o. dokonuje się proporcjonalnie do udziału wskazań 
ciepłomierza w budynku, do sumy wskazań ciepłomierzy we wszystkich budynkach 
zasilanych z tego grupowego węzła cieplnego. 
4.3. Jeżeli budynki zasilane z grupowego węzła cieplnego nie są wyposażone 
w ciepłomierze podziału kosztów ciepła do c.o. dokonuje się proporcjonalnie 
do udziału mocy zamówionej na c.o. w budynku, do sumy mocy zamówionej 
we wszystkich budynkach zasilanych z tego grupowego węzła cieplnego. 
 
5. PODZIAŁ KOSZTÓW CIEPŁA DO C.O. W BUDYNKACH 
5.1. Koszt ciepła do c.o. w budynku opomiarowanym, dzieli się na lokale 
mieszkalne i użytkowe, wg załącznika 1. 
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6. PODZIAŁ KOSZTÓW CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.C.W. 
W BUDYNKACH 

6.1. Koszt ciepła do przygotowania c.c.w. w budynkach zasilanych z grupowego 
węzła cieplnego, dzieli się na lokale mieszkalne i użytkowe oraz na inne miejsca 
poboru wody, znajdujące się we wszystkich budynkach zasilanych z tego grupowego 
węzła cieplnego, proporcjonalnie do ilość c.c.w. przyjętej jako pobrana w tych 
lokalach i miejscach poboru, zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów dostawy 
wody i odprowadzania ścieków. 

6.2. Koszt ciepła do przygotowania c.c.w. w budynku zasilanym z indywidualnego 
węzła cieplnego, dzieli się na lokale mieszkalne i użytkowe oraz na inne miejsca 
poboru wody, znajdujące się w budynku zasilanym z tego indywidualnego węzła 
cieplnego, proporcjonalnie do ilość c.c.w. przyjętej jako pobrana w tych lokalach 
i miejscach poboru, zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów dostawy wody            
i odprowadzania ścieków. 
 

7. USTALANIE ZALICZEK NA CIEPŁO I ROZLICZANIE KOSZT ÓW CIEPŁA 
7.1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia zaliczkowych opłat za ciepło 
co miesiąc, w ciągu całego okresu rozliczeniowego. 
7.2. Zaliczki na pokrycie kosztów zmiennych za pobrane ciepło ustalane są jak niżej:  
a) do przygotowania c.c.w. - zaliczki wnoszone są w oparciu o koszt GJ niezbędnych 
przygotowania 1 m3 wody 
− dla mieszkań wyposażonych w wodomierze indywidualne - zaliczki ustalane są na 
podstawie stawki określonej według formuły:  
(Ilość m3 wody podgrzanej i koszt ciepła do przygotowania c.c.w. ustala się na 
podstawie przeciętnego zużycia w porównywalnym okresie rozliczeniowym)  
− dla mieszkań wyposażonych w wodomierze indywidualne, w przypadku 
uszkodzenia wodomierza - ryczałt dla jednej osoby za podgrzanie 1m3 wody ustala 
się wg najwyższego kosztu (opłata stała + opłata zmienna) w całej organizacyjnej 
jednostce rozliczeniowej w poprzednim okresie rozliczeniowym, przyjmując zużycie 
ciepłej wody w ilości 3,9 m3 na osobę i miesiąc.  
b) do centralnego ogrzewania - zaliczki ustalane są:  
− dla mieszkań wyposażonych w podzielniki kosztów - zaliczka ustalana jest na 
podstawie zaliczki z poprzedniego okresu rozliczeniowego skorygowanej                    
o przewidywany procent zmiany taryfy cieplnej . 
− dla mieszkań nie wyposażonych w podzielniki kosztów, usytuowanych                    
w budynkach z zamontowanymi podzielnikami kosztów oraz dla mieszkań                  
z uszkodzonymi podzielnikami kosztów – zaliczka ustalana jest jako odszkodowanie 
wg najwyższego kosztu (opłata stała + opłata zmienna) ogrzania mieszkania 
opomiarowanego w podzielniki kosztów w przeliczeniu na m2 p.u. lub m3 kubatury      
w porównywalnym okresie rozliczeniowym w danym budynku mieszkalnym.  
− dla mieszkań nieopomiarowanych usytuowanych w budynkach bez 
zamontowanych podzielników kosztów - zaliczka ustalana jest na podstawie zaliczki 
z porównywalnego okresu rozliczeniowego skorygowanej o przewidywany procent 
zmiany taryfy cieplnej (dot. os. Słonecznego), 
− dla lokali mieszkalnych wyposażonych w ciepłomierze, znajdujących się w jednej 
jednostce rozliczeniowej - zaliczka ustalana jest na podstawie zaliczki                        
z porównywalnego okresu rozliczeniowego skorygowanej o przewidywany procent 
zmiany taryfy cieplnej .  
7.3. Po zakończeniu sezonu rozliczeniowego Spółdzielnia dokonuje rozliczenia 
kosztów ciepła w ciągu 90 dni. 
7.4. W przypadku, gdy faktyczne koszty zużycia ciepła przekroczą sumą zaliczek 
wniesionych w danym okresie rozliczeniowym, użytkownik lokalu zobowiązany jest 
do uzupełnienia niedopłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania rozliczenia na piśmie 
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lub w innej uzgodnionej formie, nie później jednak niż do 31 sierpnia danego roku. 
7.5. W przypadku nadpłaty powstałej w wyniku rozliczenia, nadpłata będzie 
zaliczana w pierwszej kolejności na zaległości wobec Spółdzielni, a następnie na 
przyszłe opłaty za używanie lokalu. 
 
8. ZBYWANIE MIESZKANIA. 
8.1. Osoby zbywające mieszkanie zobowiązane są do wpłacania zaliczki na poczet 
rozliczenia kosztów dostawy wody i ciepła. 
8.2. Zaliczkę należy wpłacić w momencie składania oświadczenia o uregulowaniu 
zobowiązań z tytułu rozliczenia kosztów dostawy wody i ciepła, w wysokości: 
a) 200,00 zł od lokalu o powierzchni nie przekraczającej 30 m2, 
b) 400,00 zł od lokalu o powierzchni przekraczającej 30 m2, jednak nie większej 
niż 60 m2, 
c) 500,00 zł od lokalu o powierzchni przekraczającej 60 m2. 
8.3. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów dostawy wody i ciepła, 
w przypadku zaliczki większej niż kwota rozliczenia, wynikająca z tego różnica 
zostanie zwrócona wpłacającemu, natomiast w przypadku gdy zaliczka nie pokryje 
w pełni zobowiązania z tytułu rozliczenia kosztów dostawy wody i ciepła, wówczas 
różnicę pokryje osoba wskazana w oświadczeniu złożonym w Spółdzielni. 
 
9. REKLAMACJE 
Wszystkie reklamacje dotyczące rozliczeń należy składać pisemnie w siedzibie 
Spółdzielni w terminie 14 dni od daty dostarczenia rozliczenia, jednak nie później 
niż do dnia wskazanego corocznie przez Zarząd Spółdzielni jako ostateczny termin 
składania reklamacji, podany do wiadomości mieszkańcom w zwyczajowo przyjęty 
w Spółdzielni sposób. Spółdzielnia udzieli odpowiedzi w terminie do 8 tygodni. 
 
 
Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 20/2018 Rady Nadzorczej                         
z dnia 30.08.2018 r. 
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Załącznik 1 
Zasady rozliczania kosztów ciepła do centralnego og rzewania                   
w budynkach opomiarowanych, na podstawie wskaza ń podzielników 
kosztów ogrzewania 1 
 
       Rozliczania kosztów ciepła do centralnego ogrzewania na podstawie wskazań 
podzielników kosztów ogrzewania, powinno zapewnić energooszczędne zachowania 
oraz prawidłowe warunki eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury 
i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego, a także uwzględnić, 
na podstawie rejestracji temperatury powietrza w lokalu, oszacowane ilość ciepła 
dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub przenikającego między lokalami 
oraz współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające 
z położenia lokalu w bryle budynku. 
       Zastosowane podzielniki kosztów ogrzewania są przyrządami rejestrującymi 
różnicę temperatury powierzchni grzejnika i pomieszczenia oraz średnią temperaturę 
pomieszczenia. Wskazania podzielników, bezwymiarowe, są wykorzystywane jako 
podstawa do ustalenia udziałów kosztów ogrzewania poszczególnych lokali, 
w kosztach ogrzewania całego budynku. 
1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewani a lokali na podstawie 
wskazań podzielników kosztów ogrzewania.  
1.1.   Podział kosztów ogrzewania budynku na indywidualne koszty    

dla poszczególnych lokali odbywa się na podstawie podziału tych kosztów 
na koszty stałe i koszty zmienne. Koszty te dla lokali w których dokonano 
odczytów wskazań podzielników kosztów ogrzewania, określone są wstępnie 
w następujący sposób(robocza metoda określania tych kosztów, znajduje się 
w instrukcji): 

1.1.1. koszty stałe ogrzewania lokalu – w wysokości części m=0,5 kosztów 
ogrzewania budynku, pomnożonych przez stosunek wartości powierzchni 
ogrzewanej lokalu do sumy wartości powierzchni ogrzewanych wszystkich 
lokali w budynku. 

1.1.2 koszty zmienne A – w wysokości części zmA=0,3 kosztów ogrzewania 
budynku, pomnożonych przez stosunek wartości jednostek rozliczeniowych 
„a” określonych dla lokalu na podstawie iloczynu wartości jednostek zużycia 
ciepła odczytanych z podzielników, współczynników oceny grzejników oraz 
współczynnika wyrównawczego wynikającego z położenia lokalu w bryle 
budynku, do sumy wartości jednostek rozliczeniowych „a” wszystkich lokali w 
budynku.  

1.1.3. koszty zmienne B – w wysokości części zmB=0,2 kosztów ogrzewania 
budynku, pomnożonych przez stosunek wartości jednostek rozliczeniowych 
„b” określonych dla lokalu na podstawie iloczynu powierzchni ogrzewanej 
lokalu oraz różnicy średniej temperatury wewnątrz lokalu ważonej 
współczynnikiem oceny grzejników i średniej temperatury zewnętrznej w 
sezonie grzewczym wg Dostawcy ciepła, do sumy wartości jednostek 
rozliczeniowych „b”  wszystkich lokali w budynku. 

1.2. Zarząd Spółdzielni, na podstawie analizy wyników rozliczania kosztów 
centralnego ogrzewania, może zmienić wartość m proporcji udziału kosztów stałych 
ogrzewania budynku w całkowitych kosztach jego ogrzewania, albo zmienić wartości 

                         

1 wymienionych w art. 45a ust. 8 pkt. 1 litera a tiret drugie, ustawy Prawo energetyczne, urządzeń 
umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi 
w rozumieniu przepisów metrologicznych. 
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zmA i zmB. Zmiana taka, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, zostaje 
wprowadzona przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, w którym będzie 
obowiązywała. 
1.3. W lokalu mieszkalnym, w którym w trakcie sezonu rozliczeniowego zostały 
uszkodzone podzielniki kosztów mieszkaniec może ubiegać się o zamontowanie 
nowych podzielników kosztów. Ponowne zamontowanie podzielników kosztów jest 
odpłatne. Dla mieszkań z uszkodzonymi podzielnikami kosztów – odszkodowanie 
ustalone jest za okres V-VIII w wysokości obowiązującej stawki zaliczkowej, za okres 
IX-IV według średniego kosztu (opłata stała + opłata zmienna) ogrzania mieszkania 
opomiarowanego w podzielniki kosztów w przeliczeniu na m2 p.u. lub m3 kubatury      
w porównywalnym okresie rozliczeniowym. 
1.4. Dla mieszkań niewyposażonych w podzielniki kosztów lub mieszkań, w których 
użytkownik dokonał wyboru rezygnacji z rozliczenia podzielników kosztów 
odszkodowanie będzie naliczone wg najwyższego kosztu (opłata stała +opłata 
zmienna) ogrzania mieszkania opomiarowanego w podzielniki kosztów                      
w przeliczeniu na m2 p.u. lub m3 kubatury w porównywalnym okresie rozliczeniowym. 
1.5. Koszty naprawy lub wymiany podzielnika kosztów spowodowane przez 
mieszkańców danego lokalu obciążają mieszkańca.  
1.6. W trakcie sezonu grzewczego Spółdzielnia może dokonywać kontrolnych 
odczytów podzielników ciepła na poszczególnych budynkach, w lokalach o bardzo 
niskim lub o bardzo wysokim zużyciu energii cieplnej lub na wniosek mieszkańca 
danego lokalu mieszkalnego.  
1.7. Jeśli pracownicy Spółdzielni wykorzystują radiowy system odczytu i podczas 
niego stwierdzony zostanie brak kontaktu radiowego z podzielnikiem, lokator 
powinien zapewnić swobodny dostęp do urządzenia w celu odczytu i kontroli lub 
wymiany. Jeżeli lokator nie będzie obecny podczas pierwszego terminu odczytu, 
zostanie wyznaczony drugi termin. Jeżeli w drugim terminie odczyt i kontrola 
lub wymiana podzielnika kosztów ogrzewania również nie będzie możliwa, 
rozliczenie kosztów ciepła nastąpi wg. pkt. 1.3. 
1.8. Jeżeli odczyt i kontrola lub wymiana podzielnika kosztów ogrzewania nie będzie 
możliwa z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu, rozliczenie kosztów ciepła 
nastąpi wg. pkt. 1.3. 
1.9.  Na potrzeby indywidualnych rozliczeń, podzielniki kosztów ogrzewania instaluje 
się na wszystkich grzejnikach w lokalu, za wyjątkiem grzejników w łazienkach              
i korytarzach. 
 
 
 
 
Załącznik niniejszy stanowi integralną część Regulamin rozliczania kosztów ciepła dla celów centralnego ogrzewania 
i przygotowania centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach wielolokalowych Bełchatowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Załącznik 2 
Zasady monta żu, wymiany i eksploatacji grzejników w lokalach 
mieszkalnych i u żytkowych  
 
1. Wymiany grzejników w lokalach mieszkalnych i użytkowych dokonuje 
Spółdzielnia na pisemny wniosek użytkownika lokalu, pod nadzorem i na warunkach 
wskazanych przez Spółdzielnię. 
 
2. Koszty zakupu nowych grzejników i ich wymiany ponosi użytkownik lokalu. 
 
3. Procedura wymiany grzejników 
3.1. W celu wymiany grzejnika użytkownik lokalu składa na piśmie wniosek 

w Spółdzielni, wskazując w nim liczbę i rodzaj grzejników do wymiany, 
określając czy chce żeby wymiany dokonała Spółdzielnia czy też osoby przez 
niego wybrane, a nadto określając czy zakupu grzejników dokona we własnym 
zakresie czy chce aby zakupiła je Spółdzielnia. 

3.2. Spółdzielnia określa warunki wykonania prac, parametry grzejników, 
oraz nastaw zaworów termostatycznych, które mogą być zmontowane 
w przypadku gdy użytkownik lokalu dokonuje zakupu grzejników i montażu 
grzejników samodzielnie. W przypadku zlecenia przez użytkownika lokalu 
zakupu i montażu grzejników przez Spółdzielnię, Spółdzielnia informuje 
użytkownika lokalu o przewidywanym koszcie zakupu i wymiany grzejników. 
Po zaakceptowaniu przez użytkownika lokalu przedstawionego kosztu zakupu 
i wymiany grzejników, Spółdzielnia dokonuje wymiany w terminie uzgodnionym 
z użytkownikiem lokalu. 

3.3. W przypadku wymiany grzejników przez użytkownika lokalu we własnym 
zakresie (na warunkach wskazanych przez Spółdzielnię), użytkownik lokalu 
po ich wymianie obowiązany jest zgłosić je do odbioru Spółdzielni w terminie 
3 dni od daty zakończenie ich montażu celem odbioru. 

3.4. Spółdzielnia może odmówić montażu lub odbioru grzejnika zakupionego 
lub zamontowanego przez użytkownika lokalu w przypadku, jeżeli 
jego parametry lub sposób montażu są niezgodne z wydanymi warunkami 
lub z zasadami sztuki budowlanej. 

3.5. W przypadku wskazanym w punkcie 3.4 użytkownik lokalu zobowiązany jest 
na własny koszt dokonać poprawek we własnym zakresie. 

3.6. Do momentu odbioru prawidłowo przeprowadzonych prac, użytkownik lokalu 
odpowiada za wszelkie zaburzenia lub awarie sieci grzewczej mogące być 
spowodowane nieprawidłowym wykonaniem prac wykonanych we własnym 
zakresie. 

3.7. Spółdzielnia wykonująca wymianę grzejników ponosi odpowiedzialność 
za wykonywane prace. 

3.8. Wymiana grzejników może nastąpić poza sezonem grzewczym. 
3.9. Każdorazowa wymiana grzejników powinna odbyć się w terminie wcześniej 

uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
 
4. Za zakupione przez użytkownika grzejniki bez pośrednictwa Spółdzielni, 
w przypadku gdy będą pojawiały się problemy z ogrzewaniem czy awariami 
(np., zalania czy zakłócenia w dostawach ciepła), Spółdzielnia nie ponosi 
odpowiedzialności, a ich naprawa oraz usuwanie skutków awarii będzie bezpośredni 
obciążać użytkownika lokalu. 
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5. Koszty związane ze spuszczeniem i napełnieniem systemu grzewczego budynku 
lub jego części ponosi użytkownik lokalu. Koszty te są ustalane na podstawie 
uchwały Zarządu Spółdzielni. 
6. Po zakończeniu prac w przypadku dokonywania wymiany przez Spółdzielnię 
użytkownik lokalu otrzymuje rachunek za wykonane prace z terminem zapłaty 14 dni. 
 
Załącznik niniejszy stanowi integralną część Regulamin rozliczania kosztów ciepła dla celów centralnego ogrzewania 
i przygotowania centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach wielolokalowych Bełchatowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 


