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Tekst jednolity 
Regulaminu rozliczania kosztów zakupu i dostawy ciepła do budynków                

oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 

 
zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 39/2006 z dnia 20.06.2006 r. uwzględniający 
zmiany wprowadzone: 
- aneksem nr 1/2006 zatwierdzonym uchwałą RN GSM nr 63/2006 z dnia 29.08.2006 r. 
- aneksem nr 2/2011 zatwierdzonym uchwałą RN GSM nr 91/2011 z dnia 08.11.2011 r. 
- aneksem nr 3/2016 zatwierdzonym uchwałą RN GSM nr 84/2016 z dnia 03.11.2016 r. 
- aneksem nr 4/2021 zatwierdzonym uchwałą RN GSM nr 34/2021 z dnia 23.11.2021 r. 
- aneksem nr 5/2022 zatwierdzonym uchwałą RN GSM nr   6/2022 z dnia 22.03.2022 r. 
 
 
 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1208 z późn. zm.), 
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. z 2021 r.  poz. 716 z późn. zm.) 

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, w mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 172), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1065 z późn. zm.),  

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 
74, poz. 836 z późn. zm.), 

7. 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2273) 

8. Statut Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. 
 
 
 
1. Postanowienia ogólne 
 
1.1. Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz 

dostawcy ciepła. 
 

1.2. Koszty zakupu ciepła są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku. 
 

1.3. Okresem rozliczeniowym kosztów dostawy ciepła do budynków mieszkalnych jest okres roczny   
liczony od 01.07. do 30.06. następnego roku. 

 
1.4. Jednostką fizyczną do rozliczenia kosztów dostawy ciepła do budynku jest m2 powierzchni  

użytkowej lokali w tym budynku. 
 

1.5. Pod pojęciem powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego rozumie się powierzchnię wszystkich 
pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób ich 
użytkowania, takich jak np. pokoje, kuchnie, łazienki itp.  
Do powierzchni użytkowej lokalu nie wlicza się: balkonów, loggii, antresol, pralni, suszarni, 
strychów, i piwnic znajdujących się w danym budynku. 
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2. Zasada rozliczania kosztów zakupu i dostawy ciepła do lokali mieszkalnych 
 
2.1. Każdy budynek wyposażony jest w przyrząd pomiarowy, umożliwiający ustalenie ilości ciepła 

zużywanego na cele centralnego ogrzewania. 
 
2.2. Koszty stałe i zmienne ogrzewania budynku przypadające na grupę lokali mieszkalnych w tym 

budynku rozlicza się na poszczególne lokale mieszkalne proporcjonalnie do ich powierzchni 
użytkowej. 

 

2.3. Po wejściu w życie zmian do regulaminu, Spółdzielnia przeprowadzi ocenę technicznej 
wykonalności i opłacalności wyposażenia lokali w podzielniki kosztów ogrzewania i ciepłomierze. 

 
2.4. Przy ocenie technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia lokali w ciepłomierze                                 

i podzielniki kosztów ogrzewania Spółdzielnia bierze pod uwagę w szczególności: 
1) jednopunktowe doprowadzanie ciepła do lokali; 
2) możliwość regulacji dostarczonego ciepła przez zawory na grzejnikach usytuowanych                           

w lokalach; 
3) korzystanie z węzłów umożliwiających zminimalizowanie strat ciepła wynikających                                  

z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą; 
4) zakres termomodernizacji budynku; 
5) koszty montażu i obsługi ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania w stosunku do 

planowanych oszczędności energii. 
 
2.5. Wysokość zaliczek określa się odrębnie dla każdego budynku. 
 
 
3. Ustalenie opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych 
 
3.1. Opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych są ustalone zaliczkowo w zł/m2   na dany 

okres rozliczeniowy z uwzględnieniem aktualnych cen ciepła oraz średniej ilości ciepła 
dostarczonego do danego budynku w ostatnim okresie rozliczeniowym. 

 
3.2. Wysokość zaliczek dla lokali mieszkalnych w poszczególnych budynkach na dany okres 

rozliczeniowy ustala Zarząd Spółdzielni w formie uchwały i informuje pisemnie Radę Nadzorczą. 
 

3.3. Wysokość stosowanych zaliczek może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego, jeżeli 
wystąpią istotne zmiany w wysokości kosztów ogrzewania np. podwyżka cen ciepła wynikających 
z taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki. Decyzję tą podejmuje Zarząd 
Spółdzielni w formie uchwały i informuje pisemnie Radę Nadzorczą. 
 

3.4. Bonifikaty udzielone przez dostawcę z powodu zaniżenia parametrów ciepła i nie dotrzymania 
standardów jakościowych obsługi odbiorców pomniejszać będą koszty dostawy ciepła na 
poszczególnych budynkach. 
 
 

4. Rozliczenie wyniku finansowego gospodarki cieplnej dla budynków  
    mieszkalnych 
 
4.1. Po upływie każdego okresu rozliczeniowego Spółdzielnia dokonuje rozliczenia różnicy między 

zaliczkowymi opłatami a faktycznymi kosztami przypadającymi na poszczególne lokale w danym 
budynku. 

 
4.2. Jeżeli rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego budynku są wyższe od naliczonych opłat za 

centralne ogrzewanie to różnicę pokrywają użytkownicy lokali znajdujących się w tym budynku 
proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkania o której mowa w pkt 1, ppkt 1.5. 
Różnicę tę użytkownicy lokalu pokrywają w miesiącu otrzymania rozliczenia wraz z bieżącym 
naliczeniem opłat eksploatacyjnych za mieszkanie. W przypadku rażąco wysokich dopłat Zarząd 
może podjąć decyzję o rozłożeniu ich na raty. 

 
4.3. Jeżeli rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego budynku są niższe od naliczonych opłat za 

centralne ogrzewanie to różnicę Spółdzielnia rozlicza z użytkownikami lokali znajdujących się w  
tym budynku proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Różnica zaliczona będzie 
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na poczet bieżących opłat eksploatacyjnych za mieszkanie do wysokości nadpłaty, chyba, że 
użytkownik lokalu złoży inną dyspozycję.  

 
4.4. Przed uznaniem należności użytkowników lokali z tytułu rozliczeń wykazujących nadpłatę, w 

pierwszej kolejności będzie potrącana przez Spółdzielnię z zaległościami w opłatach bieżących 
lub zasądzonych. 

 
4.5. Użytkownikom nie przysługuje roszczenie o odsetki od kwot nadpłat wynikających z rozliczenia 

centralnego ogrzewania. 
 
4.6. Jeżeli w wyniku rozliczenia kosztów dostawy c.o. na poszczególne lokale mieszkalne powstanie 

nadwyżka lub niedobór to w przypadku zmiany użytkownika lokalu wskutek np. sprzedaży, 
zamiany, darowizny, nabycia w drodze spadku itp. zobowiązanie z tytułu dopłaty lub uprawnienie 
do zwrotu dotyczy użytkownika lokalu, który posiada tytuł prawny do lokalu na dzień rozliczenia. 

 
4.7. Zasada opisana w ppkt 4.6 nie dotyczy lokali mieszkalnych, do których prawo użytkownicy nabyli 

od Spółdzielni np. w drodze przetargu, zawarcia umowy najmu itp. Użytkownicy ci rozliczani będą 
z kosztów c.o. za dany okres rozliczeniowy proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania a za 
pozostały okres rozliczenie dotyczyć będzie poprzedniego użytkownika lub Spółdzielni. 
 
 

5. Rozliczanie kosztów dostawy ciepła i ustalanie opłat za centralne ogrzewanie dla lokali 
użytkowych 

 
5.1. Koszty stałe i zmienne ogrzewania budynku przypadające na grupę lokali użytkowych w tym 

budynku rozlicza się na poszczególne lokale użytkowe proporcjonalnie do m2 powierzchni 
ogrzewanej lokalu, na podstawie wskazań podzielników ciepła zamontowanych na każdym 
urządzeniu odbiorczym. 

 
5.2. (skreślono) 
 
5.3. Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych oraz lokale użytkowe w pawilonach wolnostojących, 

które nie posiadają podzielników kosztów ciepła rozlicza się po rzeczywistych kosztach zakupu 
ciepła w dacie ich poniesienia przez Spółdzielnię. 

 
5.4. Koszty zakupu ciepła do lokali użytkowych znajdujących się w pawilonach wolnostojących, które 

nie posiadają indywidualnych podzielników ciepła rozlicza się w stosunku do powierzchni 
ogrzewanej wynajmowanego lokalu. 

 
5.5. Okresem rozliczeniowym kosztów dostawy ciepła dla lokali użytkowych mieszczących się w 

pawilonach wolnostojących wyposażonych w indywidualne podzielniki kosztów ciepła jest okres 
roczny liczony od 01.06. do 31.05. następnego roku. Zasady ustalania opłat i rozliczania kosztów 
centralnego ogrzewania określa umowa najmu lokalu użytkowego oraz „Ogólne warunki usług” i 
„Zasady rozliczania kosztów ogrzewania” będące załącznikami do umowy rozliczeniowej z firmą 
obsługującą system indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. 

 
5.6. Koszty dostawy ciepła do lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni są odnoszone w 

ciężar kosztów działalności, na potrzeby której lokale te są zajmowane. 
 

 
51. Zakres informacji przekazywanych użytkownikom lokali, dotyczących rozliczeń kosztów 

zakupu ciepła oraz zużycia ciepła 
 

Szczegółowy zakres informacji przekazywanych użytkownikom lokali dotyczących rozliczeń 
kosztów zakupu ciepła dla użytkowników lokali zaopatrywanych w energię cieplną (o których mowa 
w art. 45c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne) oraz informacji o zużyciu 
ciepła dla użytkowników lokali zaopatrywanych w energię cieplną, (o których mowa w art. 45c ust. 
2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne) znajduje się w załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 
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6. Postanowienia końcowe 
 
6.1. Nie dopuszcza się możliwości odłączenia indywidualnych grzejników c.o. od instalacji centralnego 

ogrzewania, gdyż powoduje to zmianę obciążeń układu centralnego ogrzewania. 
 
6.2. Odczyty wskazań urządzeń pomiarowych na poszczególnych budynkach dokonuje dostawca 

ciepła na koniec każdego miesiąca w sezonie grzewczym, a pracownicy Spółdzielni dokonują 
odczytu w celach kontrolnych oraz na koniec każdego sezonu grzewczego. 

 
6.3. Najemca lokalu użytkowego może dokonać przeróbek c.o. pod warunkiem uzyskania zgody 

wynajmującego. 
W przypadku nie uzyskania takiej zgody, najemca ponosił będzie wszelkie konsekwencje z tym 
związane. 
 

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Spółdzielni 
 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma również zastosowanie do rozliczenia kosztów 
centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych za okres rozliczeniowy od 01.07.2005 r.                      
do 30.06.2006 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Regulaminu rozliczania kosztów zakupu i dostawy ciepła do budynków oraz dokonywania 
rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Jastrzębiu-Zdroju 
 
 
Zakres informacji przekazywanych użytkownikom lokali, dotyczących rozliczeń kosztów 
zakupu ciepła oraz zużycia ciepła 
 
1. Zakres przekazywanych użytkownikom lokali informacji dotyczących rozliczeń kosztów zakupu 

ciepła dla użytkowników lokali zaopatrywanych w energię cieplną z centralnego źródła w budynku 
wielolokalowym, o których mowa w art. 45c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne, obejmuje: 

1) dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań ciepłomierzy: 
a) dla budynku: 

 ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku, 
 ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe w budynku, 
 powierzchnię lub kubaturę budynku, 
 ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury, 
 koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania,  
 koszty stałe zakupu ciepła, 
 koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła, 
 stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali, 
 średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2  powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury, 
 informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków 

wielolokalowych, 
 informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o 

dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej, 
 informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania 

sporów, 
b) dla lokalu: 

 ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła, 
 ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik 

wyrównawczy, 
 wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania, 
 wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w 

następnym sezonie grzewczym, 
 saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty, 
 porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w 

formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, 
w której znajduje się budynek - w okresie letnim i w okresie zimowym; 

2) dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania: 
a) dla budynku: 

 ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku, 
 powierzchnię lub kubaturę budynku, 
 ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury, 
 koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania,  
 koszty stałe zakupu ciepła, 
 koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła, 
 ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania, 
 stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali, 
 średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury, 
 informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków 

wielolokalowych, 
 informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o 

dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej, 
 informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania 

sporów, 
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b) dla lokalu: 
 ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym 

lokalu, 
 ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu 

skorygowanych przez współczynniki wyrównawcze, 
 wartość maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla 

danego lokalu w sezonie grzewczym, 
 wartość minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla 

danego lokalu w sezonie grzewczym, 
 wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania, 
 wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w 

następnym sezonie grzewczym,  
 saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty, 
 porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w 

formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, 
w której znajduje się budynek - w okresie letnim i w okresie zimowym; 

3) informacje zawarte na indywidualnym druku rozliczeniowym dla lokali w budynkach bez 
indywidualnego opomiarowania: 
a) dla budynku: 

 powierzchnia lub kubatura budynku, 
 ilość pobranego ciepła, 
 ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu lub 1 m3 kubatury w 

rozliczanym okresie,  
 koszt pobranego ciepła według faktury w rozbiciu na koszty ogrzewania, 
 koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury, 
 informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków 

wielolokalowych, 
 informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o 

dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej, 
 informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania 

sporów, 
b) dla lokalu: 

 powierzchnia lub kubatura lokalu, 
 koszt ogrzewania lokalu, 
 zużycie ciepła przypadające na rozliczany lokal, 
 wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w 

następnym sezonie grzewczym,  
 saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty, 
 porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w 

formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, 
w której znajduje się budynek - w okresie letnim i w okresie zimowym. 

 
2. Zakres przekazywanych użytkownikom lokali informacji o zużyciu ciepła dla użytkowników lokali 

zaopatrywanych w energię cieplną, z centralnego źródła w budynku wielolokalowym, o których 
mowa w art. 45c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, obejmuje: 

1) ilość pobranego ciepła w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku; 
2) ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe lub ilość zarejestrowanych 

jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w budynku; 
3) ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierz lub ilość zarejestrowanych jednostek przez 

podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu z uwzględnieniem współczynników 
wyrównawczych. 

 


