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1. Wstęp 
 
 Problematyka efektywnego wykorzystania energii i ograniczanie zużycia 
energii pierwotnej, jest w ostatnich latach jednym z najważniejszych elementów 
polityki Unii Europejskiej. Wynika z ujemnego bilansu energetycznego państw 
Unii europejskiej i konieczności importu około 50 % energii. Dotyczy 
wszystkich dziedzin gospodarki zużywających duże ilości energii, w tym 
ogrzewania budynków, mieszkań, przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
dostawy chłodu i klimatyzacji. W przyjętej w październiku 2012 roku 
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, w sprawie 
efektywności energetycznej, zwanej dyrektywą EED [1], jest szereg zapisów, 
które dotyczą indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania. Dyrektywa ta 
ustanawia wspólne ramy służące do wspierania efektywności energetycznej w 
Unii, co ma zapewnić osiągnięcie do roku 2020 celu 20 % oszczędności energii 
pierwotnej (liczonej w stosunku do prognoz zużycia z 2007 r.), a także 
utorowanie drogi dla dalszego zwiększania efektywności energetycznej w 
dłuższej perspektywie. Planowane było wdrożenie tej dyrektywy do przepisów 
państw członkowskich Unii do połowy 2014 r. (do 6 czerwca 2014). W Polsce 
nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, zawarta w ustawie o efektywności 
energetycznej obowiązuje od 1 października 2016 r. [3].  
W dyrektywie [1] są zapisy dotyczące opomiarowania węzłów, źródeł ciepła, 
budynków oraz lokali (art. 9.3):  
 
W przypadku gdy energia cieplna i chłodnicza lub ciepła woda są dostarczane 
do budynku z sieci ciepłowniczej lub z centralnego źródła obsługującego 
większą liczbę budynków, na wymienniku ciepła lub na granicy dostawy 
zostaje zamontowany licznik energii cieplnej lub ciepłej wody. 
 

Znalazły się w niej również zapisy dotyczące podzielników kosztów ogrzewania 
następującej treści: 
 
W budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych z własnym źródłem 
centralnego ogrzewania/chłodzenia lub zaopatrywanych z sieci ciepłowniczej 
lub z centralnego źródła obsługującego większą liczbę budynków do dnia 31 
grudnia 2016 r. zostaną zamontowane – tam gdzie jest to technicznie 
wykonalne i opłacalne – również liczniki zużycia indywidualnego do pomiaru 
zużycia energii cieplnej lub chłodniczej lub ciepłej wody dostarczanej do 
każdego lokalu. W przypadku gdy zastosowanie indywidualnych liczników nie 
jest technicznie wykonalne lub nie jest opłacalne, do rejestracji zużycia energii 
cieplnej na każdym grzejniku stosowane są indywidualne podzielniki kosztów 
ogrzewania, chyba że dane państwo członkowskie wykaże, że montaż 
podzielników kosztów ogrzewania nie byłby opłacalny. W takich przypadkach 
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można rozważyć alternatywne opłacalne sposoby rejestracji zużycia energii 
cieplnej.  
 
Ten ostatni zapis jest bardzo istotny dla praktyki rozliczania kosztów 
ogrzewania w Polsce. Wiele budynków oddanych do użytkowania przed 1994 r. 
nie jest wystarczająco opomiarowanych w zakresie rejestracji zużycia ciepła, 
oraz rozdziału tego ciepła na centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę. 
Również w lokalach nie ma urządzeń do rejestracji zużycia ciepła i ciepłej 
wody. Stąd występuje w nich wiele problemów dotyczących indywidualnego 
rozliczania kosztów ogrzewania. Zamontowanie odpowiednich liczników ciepła 
pozwoliłoby na wyeliminowanie tych problemów. Jednak wymaga to 
zdefiniowania celów, zgromadzenia środków i czasu na realizację. Wyznaczony 
termin do końca 2016 r. nie był możliwy do osiągnięcia dla większości 
budynków.  
Są również w tej dyrektywie zapisy dotyczące rozliczania kosztów ogrzewania: 
 
W przypadku gdy przeważającym rodzajem zabudowy są budynki 
wielomieszkaniowe, które zaopatrywane są z systemu ciepłowniczego lub 
chłodniczego lub które posiadają własne wspólne systemy ogrzewania lub 
chłodzenia obsługujące takie budynki, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić przejrzyste zasady podziału kosztów zużycia energii cieplnej lub 
ciepłej wody w takich budynkach, aby zapewnić przejrzystość i dokładność 
rozliczania indywidualnego zużycia. W stosownych przypadkach zasady takie 
obejmują wytyczne w sprawie sposobu podziału kosztów energii cieplnej lub 
ciepłej wody, jak następuje:  
a) ciepła woda na potrzeby bytowe;  
b) straty energii cieplnej w instalacji w budynku oraz energia cieplna do celów 
ogrzewania powierzchni wspólnych (jeżeli klatki schodowe i korytarze są 
wyposażone w grzejniki);  
c) energia cieplna do celów ogrzewania mieszkań. 
 
Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania praktycznie realizowane, jest 
spójne z tą dyrektywą. Zgodnie z doświadczeniem państw, które od wielu lat 
stosują rozliczanie kosztów ciepła według indywidualnie zarejestrowanego 
zużycia, systemy te pozwalają na znaczące oszczędności w zużyciu energii na 
ogrzewanie. Motywują zarządców budynków i użytkowników lokali do 
racjonalnych zachowań, a tym samym do zmniejszenia zużycia energii 
pierwotnej i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.  
Podobne doświadczenia są także w naszym kraju, gdzie systemy 
indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania według zarejestrowanego 
zużycia w lokalach funkcjonują ponad 25 lat. Potwierdzają to zwłaszcza 
właściciele i zarządcy budynków, ale także niezależni eksperci, zajmujący się 
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problematyką racjonalnego gospodarowania energią w sektorze 
mieszkaniowym. Z tych danych i opinii wynika, że zastosowanie w budynku 
wielolokalowym systemu rozliczania kosztów ogrzewania według 
indywidualnego zużycia pozwala na uzyskanie oszczędności w granicach około 
20 % dotychczasowych kosztów ogrzewania, przy koszcie obsługi systemu 
wynoszącym około 3 % tych oszczędności [8].  
 
Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do podejmowania 
działań mających na celu dalsze zmniejszanie zużycia energii w sektorze 
komunalno-bytowym, pod wszystkimi jej postaciami. Pomimo wykazanych i 
udowodnionych oszczędności powstających przy rozliczaniu kosztów 
ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła, w ustawie Prawo 
energetyczne w art. 45 a, ust. 8, punkt 1 a) nadal w wykazie metod możliwych 
do stosowania przy rozliczaniu kosztów ogrzewania, podaje się jako 
równorzędną, a nie pomocniczą, tzw. metodę ryczałtową (zastosowanie 
kubatury lub powierzchni lokali). Według błędnej interpretacji ustawy, metoda 
ta umożliwia rozliczenie kosztów ogrzewania budynku na poszczególne lokale 
na podstawie ich kubatury lub powierzchni, a więc niezależnie od zużytego 
ciepła. Około połowa lokali w budynkach wielolokalowych w Polsce jest 
rozliczana metodą ryczałtową, pomimo nie spełniania przez takie rozliczenia 
warunków art. 45 a ust. 9. 
 
Ustawa Prawo energetyczne 
 
 Podstawowe przepisy regulujące indywidualne rozliczanie kosztów ciepła 
w budynku wielolokalowym zawiera ustawa Prawo energetyczne [2]. Jej 
nowelizacja obowiązująca od 1.10.2016 r. wprowadziła trudne dla odbiorców 
ciepła i skomplikowane zasady (art. 45 a), nie usuwając wad zawartych w 
poprzedniej nowelizacji z 2005 r. i nie upoważniając odpowiedniego ministra do 
wydania rozporządzenia w sprawie rozliczania kosztów ogrzewania. 
Ustawa zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do rozliczenia kosztów 
zakupionego ciepła na wszystkie lokale w danym budynku. Rozliczając koszty 
ciepła na ogrzewanie, zarządca powinien zastosować właściwą metodę i 
wykorzystać do tego celu: ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania oraz 
kubaturę lub powierzchnię lokali. Wybór metody obwarowany jest jednak 
szczególnymi wymogami (art.45 a ust. 9). Każda z wybranych metod powinna 
zapewnić:  
- energooszczędne zachowania, 
- zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali – określa 

je ustawa Prawo budowlane i przepisy wydane na jej podstawie, lub 
- ustalanie opłat za zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na 

ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej; 
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a w zależności od warunków technicznych budynków i lokali uwzględniała: 
- ilość ciepła dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub przenikania 
między lokalami oszacowanego w szczególności na podstawie rejestracji 
temperatury powietrza w lokalu, jeżeli jest to technicznie możliwe i 
ekonomicznie uzasadnione, 
- współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z 
położenia lokalu w bryle budynku. 
Właściciel lub zarządca budynku, wybierając metodę rozliczania, powinien 
uwzględnić m. in. stan techniczny budynku i jego instalacji. Istniejące przepisy 
ogólnie określają kryteria oceny stanu technicznego [4]. Instalacja centralnego 
ogrzewania powinna być bezpieczna, sprawna technicznie, zaizolowana cieplnie 
zgodnie z wymaganiami, wyposażona w centralną regulację temperatury 
zasilania, w odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową, w urządzenia 
umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych 
mieszkań lub lokali użytkowych w budynku i powinna być zrównoważona 
hydraulicznie. Straty ciepła na przesyle ciepłej wody użytkowej i w przewodach 
cyrkulacyjnych jak i na przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej 
centralnego ogrzewania powinny być na racjonalnie niskim poziomie Część 
wymagań odnośnie instalacji, przy stosowaniu podzielników kosztów 
ogrzewania, znajduje się w normach PN EN 834 i 835 w załączniku A [7]. 
 
Obecna nowelizacja art. 45a, ustawy Prawo energetyczne [2], zawarta w 
nowelizowanej ustawie o efektywności energetycznej [3], obowiązująca od 1 
października 2016 r. nie wypełnia zaleceń dyrektywy 2012/27/UE w odniesieniu 
do art. od 9 do 11. Nie wprowadza powszechnego obowiązku wyposażenia 
budynków i lokali w urządzenia do rejestracji zużycia ciepła, nie zawiera 
prostych i jasnych zasad jak sporządzić rozliczenie kosztów ogrzewania na 
podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła. Zawiera natomiast szereg zaleceń, 
uwarunkowań i ograniczeń (np. ust. 11a wadliwy technicznie i sprzeczny z 
zasadami współżycia społecznego), które utrudniają Właścicielom lub 
Zarządcom budynków i tak niełatwy proces rozliczania kosztów ogrzewania, 
oraz efektywne gospodarowanie ciepłem ogrzewania [11]. 
 
Rozliczanie kosztów ogrzewania w Polsce od wielu lat nie jest odpowiednio 
uregulowane. Brakuje ustawy o powszechnym obowiązku rejestrowania zużycia 
ciepła i wody. Przepisy [4] dotyczą wyposażenia nowych budynków i lokali w 
urządzenia do rozliczania kosztów ogrzewania, pomijają natomiast budynki 
starsze i cel tego wyposażania.  
Brakuje rozporządzenia o zależnym od zużycia rozliczaniu kosztów ciepła i 
wody, w znowelizowanej ustawie nie ma upoważnienia dla odpowiedniego 
ministra do opracowania takiego rozporządzenia, pomimo że zapis taki był w 
projekcie ustawy.  
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Taki stan prawny powoduje, że duże znaczenie mają właśnie Regulaminy 
rozliczania kosztów ogrzewania, jako rodzaj przyjętej umowy jak będą 
wyznaczane opłaty od lokali. Prawidłowy Regulamin jest dla użytkowników 
lokali prawem w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania. 
 
 
2. Przedmiot i podstawa opracowania 
 
 Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie Zamawiającego 
dotyczące wykonania oceny systemu indywidualnego rozliczania kosztów 
ogrzewania w pięciu wybranych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o 
adresach: 
 

1) Prusa 1-3, 
2) Żeromskiego 5, 
3) Orzeszkowej 14-18, 
4) 26 Marca 20-24 
5) Orzeszkowej 20-24. 

 
Wspólnoty te są zarządzane przez …Domaro Sp. z o.o. z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim na podstawie podpisanych umów.  
W ramach oceny mają być wykonane następujące prace:  

1) sprawdzenie rejestracji dostawy ciepła do budynków i kosztów dostawy 
ciepła, 

2) sprawdzenie, czy Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania 
poszczególnych Wspólnot nie zawiera zapisów sprzecznych z prawem, 

3) sprawdzenie, czy rozliczenie kosztów ogrzewania zostało dokonane 
zgodnie z Regulaminem, 

4) analiza rozliczenia oraz wydanie ew. zaleceń dotyczących zmian w 
Regulaminie, sposobie opomiarowania budynków oraz sposobie 
wykonania rozliczenia. 

 
 
3. Dane obiektu i materiały do oceny sposobu rozliczania kosztów 

ogrzewania 
 
 Podstawą do oceny sposobu rozliczania kosztów ogrzewania były niżej 
wymienione materiały i informacje dotyczące budynków, otrzymane od spółki 
…Domaro:  
a) Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 
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b) Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali 
mieszkalnych i użytkowych, 

c) Regulamin opomiarowania i rozliczania zużycia ZW i CWU. 
d) Uchwały Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie przyjęcia Regulaminów, 
e) Informacje o budynkach, oraz przykładowe rozliczenia indywidualne lokali 

dla okresu rozliczeniowego od 2016-01-01 do 2016-12-31. 
Do oceny prawidłowości rozliczenia kosztów ogrzewania zostały wykorzystane 
następujące materiały dotyczące poszczególnych Wspólnot: 
 
1) Wspólnota Mieszkaniowa ul. B. Prusa 1-3 
 
a) Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. 
Prusa 1-3 w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o wskazania ciepłomierzy, 

b) Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 
c) Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. B. Prusa 1-3 w 

Wodzisławiu Śląskim nr 7/3/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, 

d) Podział różnicy kosztu podgrzania zimnej wody za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla przykładowego lokalu w budynku o adresie ul. B. Prusa 1/6, 

e) Zużycie (CWU) według liczników indywidualnych za okres od 2016-01-01 
do 2016-12-31 dla lokali w budynku, 

f) Zestawienie specyfikacji dokumentów kosztowych za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla budynku o adresie ul. B. Prusa 1-3 za centralne ogrzewanie i 
za ciepłą wodę, 

g) Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla lokalu o adresie ul. B. Prusa 1/1, 

h) Zestawienie właściwości umów (lokali w budynku o adresie ul. B. Prusa 1-3) 
na dzień 2016-12-31, 

i) Dokumenty rozliczeniowe nr 103 i 432 WMN ul. B. Prusa 1-3, 
j) Projekt techniczny instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku o 

adresie ul. B. Prusa 1-3 w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Budynek o adresie ul. B. Prusa 1-3 to budynek czterokondygnacyjny, 
dwuklatkowy, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne zostały 
wykonane z cegły pełnej, a ścianki działowe z cegły dziurawki. Znajduje się w 
nim 16 lokali mieszkalnych o sumarycznej powierzchni użytkowej 734,45 m2.  
W budynku jest instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
Indywidualny węzeł cieplny jest opomiarowany, to znaczy jest zaopatrzony w 
licznik główny, oraz podlicznik na CO od kwietnia 2016 r. W budynku nie ma 
lokali użytkowych. W lokalach mieszkalnych nie było rejestrowane ciepło 



dr inż. Andrzej Mroczkowski     Prawidłowość rozliczeń kosztów ogrzewania    wrzesień 2017 r. 9 

zużywane na potrzeby centralnego ogrzewania. Koszt centralnego ogrzewania 
był rozliczany kluczem powierzchni użytkowej lokali. W lokalach są 
wodomierze wody ciepłej, są to wodomierze Hydrometer typ domaqua m, o 
przepływie nominalnym 1 m3/h, dostarczone przez firmę Ista, zamontowane w 
listopadzie 2013 r. Rozliczanie kosztów podgrzania wody było wykonane na 
podstawie wskazań tych wodomierzy.  
 
2) Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Żeromskiego 5 
 
a) Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. S. 
Żeromskiego 5 w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o wskazania ciepłomierzy, 

b) Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego 
5 w Wodzisławiu Śląskim nr 7/3/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, 

c) Podział różnicy kosztu podgrzania zimnej wody za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla lokali gminnych w budynku o adresie ul. S. Żeromskiego 5, 

d) Zestawienie specyfikacji dokumentów kosztowych za okres od 2016-01-01 
do 2016-12-31 dla budynku o adresie S. Żeromskiego 5 za centralne 
ogrzewanie i za ciepłą wodę, 

e) Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla lokalu o adresie ul. S. Żeromskiego 5/1, 

f) Dokument rozliczeniowy nr 64 WMN ul. S. Żeromskiego 5, 
g) Projekt techniczny instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku o 

adresie ul. S. Żeromskiego 5. 
 
Budynek o adresie ul. S. Żeromskiego 5 to budynek czterokondygnacyjny, 
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Znajduje się w nim 12 
lokali mieszkalnych o sumarycznej powierzchni użytkowej 564,27 m2.  
W budynku jest instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
Indywidualny węzeł cieplny jest opomiarowany, to znaczy jest zaopatrzony w 
licznik główny, oraz podlicznik na CO od kwietnia 2016 r. W budynku nie ma 
lokali użytkowych. W lokalach mieszkalnych nie było rejestrowane ciepło 
zużywane na potrzeby centralnego ogrzewania. Koszt centralnego ogrzewania 
był rozliczany kluczem powierzchni użytkowej lokali. W lokalach są 
wodomierze wody ciepłej, są to wodomierze Hydrometer typ domaqua m, o 
przepływie nominalnym 1 m3/h, dostarczone przez firmę Ista, zamontowane w 
lutym 2014 r. Rozliczanie kosztów podgrzania wody było wykonane na 
podstawie wskazań tych wodomierzy.  
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3) Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Orzeszkowej 14-18 
 
a) Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. E. 
Orzeszkowej 14-18 w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o wskazania 
ciepłomierzy, 

b) Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 
c) Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. E. Orzeszkowej 

14-18 w Wodzisławiu Śląskim nr 7/3/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, 

d) Podział różnicy kosztu podgrzania zimnej wody za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 na przykładzie lokalu o adresie E. Orzeszkowej 14/4, 

e) Zużycie (CWU) wg liczników indywidualnych za okres 2016-01-01 do 2016-
12-31 dla lokali w budynku o adresie E. Orzeszkowej 14-18, 

f) Zestawienie specyfikacji dokumentów kosztowych za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla budynku o adresie ul. E. Orzeszkowej 14-18 za centralne 
ogrzewanie i za ciepłą wodę, 

g) Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla przykładowego lokalu o adresie ul. E. Orzeszkowej 14/2, 

h) Współczynniki wyrównawcze lokali w budynku o adresie ul. E. Orzeszkowej 
14-18, 

i) Zużycie (ciepła CO w lokalach) wg liczników indywidualnych za okres od 
2016-01-01 do 2016-12-31, 

j) Dokumenty rozliczeniowe nr 147, 148 i 380 dla WMN przy ul. E. 
Orzeszkowej 14-18, 

k) Projekt techniczny instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku o 
adresie ul. E. Orzeszkowej 14-18. 

 
Budynek o adresie ul. E. Orzeszkowej 14-18 to budynek czterokondygnacyjny, 
trzyklatkowy, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane zostały z cegły 
pełnej, ściany wewnętrzne nośne z płyty betonowej, a ścianki działowe z cegły 
dziurawki. Znajdują się w nim 24 lokale mieszkalne o sumarycznej powierzchni 
użytkowej 979,89 m2.  
W budynku jest instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
Indywidualny węzeł cieplny jest opomiarowany, to znaczy jest zaopatrzony w 
licznik główny, oraz podlicznik CO. Koszty CO i CWU są odrębnie 
fakturowane. W budynku nie ma lokali użytkowych. W lokalach mieszkalnych 
było rejestrowane ciepło zużywane na potrzeby centralnego ogrzewania za 
pomocą ciepłomierzy firmy Ista typ sensonic o przepływie nominalnym 0,6 
m3/h, zamontowane w grudniu 2010 r. Koszt centralnego ogrzewania był 
rozliczany według zapisów Regulaminu, w części stałej kluczem powierzchni 
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użytkowej lokali, w części zmiennej według wskazań ciepłomierzy. W lokalach 
są wodomierze wody ciepłej, są to wodomierze Hydrometer typ domaqua m, o 
przepływie nominalnym 1 m3/h, dostarczone przez firmę Ista, zamontowane w 
listopadzie 2013 r. Rozliczanie kosztów podgrzania wody było wykonane na 
podstawie wskazań tych wodomierzy.  
 
4) Wspólnota Mieszkaniowa ul. 26 Marca 20-24 
 
a) Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
26 Marca 20-24 w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o wskazania 
ciepłomierzy, 

b) Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 
c) Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 26 Marca 20-24 

w Wodzisławiu Śląskim nr 7/3/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, 

d) Podział różnicy kosztu podgrzania zimnej wody za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 na przykładzie lokalu o adresie ul. 26 Marca 20/2, 

e) Zużycie (CWU) wg liczników indywidualnych za okres 2016-01-01 do 2016-
12-31 dla lokali w budynku o adresie ul. 26 Marca 20-24, 

f) Zestawienie specyfikacji dokumentów kosztowych za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla budynku o adresie ul. 26 Marca 20-24 za centralne 
ogrzewanie i za ciepłą wodę, 

g) Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla przykładowego lokalu o adresie ul. 26 Marca 20/2, 

h) Współczynniki wyrównawcze lokali w budynku o adresie ul. 26 Marca 20-
24, 

i) Zużycie (ciepła CO w lokalach) wg liczników indywidualnych za okres od 
2016-01-01 do 2016-12-31 (po uwzględnieniu współczynników 
wyrównawczych), 

j) Zestawienie właściwości umów (lokali w budynku o adresie ul. 26 Marca 20-
24) na dzień 2016-12-31, 

k) Dokumenty rozliczeniowe nr 211, 212 i 554 dla WMN przy ul. 26 Marca 20-
24, 

l) Projekt techniczny instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku o 
adresie ul. 26 Marca 20-24. 

 
Budynek o adresie ul. 26 Marca 20-24 to budynek czterokondygnacyjny, 
trzyklatkowy, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane zostały z cegły 
pełnej i betoników, ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej, a ścianki działowe 
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z cegły dziurawki. Znajdują się w nim 24 lokale mieszkalne o sumarycznej 
powierzchni użytkowej 980,94 m2.  
W budynku jest instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
Indywidualny węzeł cieplny jest opomiarowany, to znaczy jest zaopatrzony w 
licznik główny, oraz podlicznik CO. Koszty CO i CWU są odrębnie 
fakturowane. W budynku nie ma lokali użytkowych. W lokalach mieszkalnych 
było rejestrowane ciepło zużywane na potrzeby centralnego ogrzewania za 
pomocą ciepłomierzy firmy Ista typ sensonic o przepływie nominalnym 0,6 
m3/h, zamontowane w grudniu 2010 r. Koszt centralnego ogrzewania był 
rozliczany według zapisów Regulaminu, w części stałej kluczem powierzchni 
użytkowej lokali, w części zmiennej według wskazań ciepłomierzy. W lokalach 
są wodomierze wody ciepłej, są to wodomierze Hydrometer typ domaqua m, o 
przepływie nominalnym 1 m3/h, dostarczone przez firmę Ista, zamontowane w 
listopadzie 2013 r. Rozliczanie kosztów podgrzania wody było wykonane na 
podstawie wskazań tych wodomierzy.  
 
5) Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Orzeszkowej 20-24 
 
a) Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. E. 
Orzeszkowej 20-24 w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o wskazania 
ciepłomierzy, 

b) Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 
c) Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. E. Orzeszkowej 

20-24 w Wodzisławiu Śląskim nr 4/3/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu opomiarowania i rozliczania zużycia ZWU i CWU, 

d) Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. E. Orzeszkowej 
20-24 w Wodzisławiu Śląskim nr 7/3/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, 

e) Zestawienie specyfikacji dokumentów kosztowych za okres od 2016-01-01 
do 2016-12-31 dla budynku o adresie ul. E. Orzeszkowej 20-24 za centralne 
ogrzewanie i za ciepłą wodę, 

f) Współczynniki wyrównawcze lokali w budynku o adresie ul. E. Orzeszkowej 
20-24, 

g) Zużycie (ciepła CO w lokalach) wg liczników indywidualnych za okres od 
2016-01-01 do 2016-12-31 (po uwzględnieniu współczynników 
wyrównawczych), 

h) Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 dla przykładowego lokalu o adresie ul. E. Orzeszkowej 24/2, 

i) Zużycie (CWU) wg liczników indywidualnych za okres 2016-01-01 do 2016-
12-31 dla lokali w budynku o adresie ul. E. Orzeszkowej 20-24, 
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j) Podział różnicy kosztu podgrzania zimnej wody za okres od 2016-01-01 do 
2016-12-31 na przykładzie lokalu o adresie ul. 26 Marca 20/2, 

k) Zestawienie właściwości umów (lokali w budynku o adresie ul. E. 
Orzeszkowej 20-24) na dzień 2016-12-31, 

l) Dokumenty rozliczeniowe nr 133, 134 i 377 dla WMN przy ul. E. 
Orzeszkowej 20-24, 

m) Projekt techniczny instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku o 
adresie ul. E. Orzeszkowej 20-24. 

 
Budynek o adresie ul. E. Orzeszkowej 20-24 to budynek czterokondygnacyjny, 
trzyklatkowy, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane zostały z cegły 
pełnej, ściany wewnętrzne nośne z płyty betonowej, a ścianki działowe z cegły 
dziurawki. Znajdują się w nim 24 lokale mieszkalne o sumarycznej powierzchni 
użytkowej 989,56 m2.  
W budynku jest instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
Indywidualny węzeł cieplny jest opomiarowany, to znaczy jest zaopatrzony w 
licznik główny, oraz podlicznik CO (od kwietnia 2016 r.). Koszty CO i CWU są 
odrębnie fakturowane. W budynku nie ma lokali użytkowych. W lokalach 
mieszkalnych było rejestrowane ciepło zużywane na potrzeby centralnego 
ogrzewania za pomocą ciepłomierzy firmy Ista typ sensonic o przepływie 
nominalnym 0,6 m3/h, zamontowane w styczniu 2011 r. Koszt centralnego 
ogrzewania był rozliczany według zapisów Regulaminu, w części stałej kluczem 
powierzchni użytkowej lokali, w części zmiennej według wskazań ciepłomierzy. 
W lokalach są wodomierze wody ciepłej, są to wodomierze Hydrometer typ 
domaqua m, o przepływie nominalnym 1 m3/h, dostarczone przez firmę Ista, 
zamontowane w listopadzie 2013 r. Rozliczanie kosztów podgrzania wody było 
wykonane na podstawie wskazań tych wodomierzy.  
 
 
4. Zasady rozliczania kosztów ogrzewania w świetle przepisów i 

stosowanej praktyki 
 
 Instalacja grzewcza (w konkretnym stanie faktycznym instalacja CO 
budynku) nie służy wyłącznie do użytku poszczególnym właścicielom lub 
najemcom lokali. Korzystają z niej wszyscy użytkownicy lokali zarówno w ten 
sposób, że ciepło doprowadzane jest do przedmiotu ich własności, jak i w ten 
sposób, że ogrzewane są wspólne części budynku. Składnikiem tzw. 
współwłasności przymusowej są zarówno elementy instalacji znajdujące się 
poza poszczególnymi lokalami, jak i elementy znajdujące się w wydzielonych 
lokalach. Stąd wynika obowiązek pokrywania przez użytkowników lokali 
kosztów ogrzewania budynku, a nie tylko lokali. Rozliczanie kosztów 
ogrzewania ma charakter przybliżony, uproszczony i umowny. Nie jest to 
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rozliczanie ciepła doprowadzonego do lokali, tylko kosztów ogrzewania 
budynku. Zagadnienie to regulowane jest ustawą Prawo Energetyczne [2], w 
której w art. 45 a, określony jest koszt zakupu ciepła, oraz występuje 
stwierdzenie dotyczące faktu, że użytkownicy lokali nie są odbiorcami ciepła 
(ust. 2). Właściciel lub Zarządca budynku (odbiorca ciepła) dokonuje 
zbiorowego zakupu ciepła, dostarcza ciepło do wszystkich lokali mieszkalnych i 
usługowych w budynku (ust. 5) i jest upoważniony do rozliczania na 
poszczególne lokale kosztów dostarczonego ciepła (ust. 6), nie rozliczania 
ciepła, nie odsprzedaży ciepła. Poniżej przytoczone są zapisy ust. 2 do 6 art. 
45a, ustawy Prawo Energetyczne: 
 
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy 

upustów i bonifikat, stanowią koszty zakupu paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku, w którym znajdują się 
lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby nie 
będące odbiorcami. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne udziela upustów lub bonifikat, o których mowa 
w ust. 2, za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców w 
wysokości określonej w taryfie lub w umowie. 

4. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach 
pobieranych od osób, o których mowa w ust. 2. Wysokość opłat powinna być 
ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych 
przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub 
ciepła. 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustalania przez odbiorcę - 
właściciela lub zarządcę budynku opłat dla osób, o których mowa w ust. 2, do 
których ciepło dostarczane jest z własnych źródeł i instalacji cieplnych. 

6. W przypadku gdy wyłącznym odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej 
lub ciepła dostarczanych do budynku jest właściciel lub zarządca budynku 
wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne 
lokale całkowitych kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub 
ciepła. 

 
W procesie rozliczania kosztów ogrzewania budynku, użytkownicy lokali 
ponoszą również koszty strat ciepła w budynku, na drodze do lokali, oraz koszty 
ogrzewania pomieszczeń wspólnie użytkowanych, takich jak klatki schodowe, 
pralnie, suszarnie itp. Właściwym kluczem do podziału tych kosztów jest udział 
wartości danego lokalu w wartości lokali w budynku, wyrażony najczęściej 
udziałem powierzchni użytkowej lokalu w sumie powierzchni użytkowych 
wszystkich lokali w budynku. Można przyjąć powierzchnię użytkową lokali 
jako uproszczenie, jeżeli wysokość lokali jest zbliżona. Podstawowym 
parametrem jest kubatura lokali.  
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Ilość ciepła na ogrzewanie pomieszczeń wspólnie użytkowanych, oraz ciepła 
traconego przez instalację CO w budynku na drodze do lokali nie jest 
rejestrowana. Również w lokalu, w przypadku stosowania podzielników 
kosztów ogrzewania, część ciepła nie jest rejestrowana. To ciepło odbierane od 
pionów grzejnych i gałązek grzejnikowych, oraz od nieopomiarowanych 
grzejników (np. w łazienkach). Jego sumaryczny koszt jest szacowany i 
nazywany kosztem stałym, lub kosztem niezależnym od zużycia ciepła w 
lokalach.  
W rozpatrywanym przypadku to odrębnie rejestrowany, ustalany na podstawie 
Regulaminu i rozliczany kluczem powierzchni lokali koszt stały.  
Tak więc łącznie w budynku część kosztów ogrzewania ma charakter niezależny 
od zarejestrowanego zużycia ciepła w lokalach. Są one określane jako koszt 
stały i są szacowane. W Polsce brak jest jakichkolwiek reguł, które by 
opisywały zakres kosztów stałych i sposób ich szacowania. Zapis w Prawie 
energetycznym, art. 45 a) ust. 8, pkt 1b) nie jest stosowany nawet przy 
ciepłomierzach lokalowych, ponieważ otrzymywane na jego podstawie wartości 
wynoszą około 10 do 15 %. Taki udział kosztów stałych byłby zbyt niski. Nawet 
gdyby go dodać do udziału kosztów stałych w fakturach dostawcy ciepła.  
 
Tabela 1. Udział kosztów stałych i zmiennych w fakturach za centralne 

ogrzewanie w 2016 r.  
 

l.p. WMN 
26 Marca 

20-24 
Orzeszkowej 

14-18 
Orzeszkowej 

20-24 
Prusa 1-3 

Żeromskiego 
5 

1 koszt CO 100% 100% 100% 100% 100% 
2 koszt stały 40,06% 35,52% 34,76% 39,83% 34,32% 
3 koszt zmienny 59,94% 64,48% 65,24% 60,17% 65,68% 

 
Zalecany jest udział kosztów stałych do rozliczenia nie mniejszy jak 60 %. 
Wynika to z faktu, że w węźle jest już udział około 40 % kosztów stałych, a na 
drodze do lokali występują straty ciepła, których koszt również jest zaliczany do 
kosztów stałych. 
Właściciel lub zarządca budynku ma jednak w tym względzie całkowitą 
swobodę podejmowania decyzji. W opinii piszącego, przy określaniu udziału 
kosztów stałych do rozliczenia (niezależnych od zużycia ciepła), należy 
uwzględnić nie tylko cechy fizyczne budynku, ale również nastawienie 
mieszkańców, wyrażające skłonność do nadmiernego oszczędzania ciepła i 
przejawiające się zróżnicowaniem opłat od lokali. Jedynie Właściciel lub 
Zarządca budynku dysponuje właściwą wiedza w tym zakresie. Stąd prawidłowe 
jest nałożenie na Właściciela lub Zarządcę budynku prawa i obowiązku do 
ustalenia zasad rozliczania kosztów ogrzewania, w tym określenia udziału 
kosztów zależnych i niezależnych od zarejestrowanego zużycia ciepła w lokalu. 
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Jeżeli w budynku występują lokale, które mają odrębne od mieszkań 
temperatury normatywne, inne przegrody zewnętrzne, inny sposób odbioru 
ciepła (np. lokale użytkowe), to przy remontach instalacji należy przewidzieć 
ich odrębne zasilanie i wydzielić je jako grupę użytkowników (grupę lokali), 
odrębnie wyznaczając dla niej ilość ciepła na centralne ogrzewanie i koszt 
centralnego ogrzewania do podziału. 
 
 
5. Zasady rozliczania kosztów ogrzewania zapisane w Regulaminie 
 
 Sposób rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach 
poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych jest zapisany w Regulaminach 
rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej poszczególnych budynków. W 
otrzymanych materiałach jest również Regulamin rozliczania kosztów 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  
Regulaminy zostały poddane krytycznej ocenie na zgodność z ustawą Prawo 
energetyczne art. 45 a), innymi aktami prawnymi oraz stosowaną praktyką. 
Ważne również jest wprowadzenie prostych i jasnych zasad rozliczania kosztów 
ogrzewania. Wymagane to jest przez dyrektywy europejskie oraz jest niezbędne 
dla umożliwienia użytkownikom lokali weryfikacji rozliczeń. Zalecenie 
dyrektywy 2006/32 UE zostało zapisane w następujący sposób: 
 
rachunki dla końcowych odbiorców energii powinny opierać się na 
rzeczywistym zużyciu energii oraz powinny być sporządzone w sposób jasny 
i zrozumiały.  
 
Stąd konieczne jest rejestrowanie rzeczywistego zużycia energii na potrzeby CO 
jak i na potrzeby CWU w budynku i w lokalach. Natomiast w lokalach z 
wieloma pionami, według zaleceń dyrektywy 2012/27/UE: 
 
(29) W niektórych budynkach wielomieszkaniowych, obsługiwanych przez 
systemy ciepłownicze lub centralne źródła ciepła, zastosowanie dokładnych 
indywidualnych liczników ciepła byłoby technicznie skomplikowane i 
kosztowne ze względu na fakt, iż woda grzewcza jest doprowadzana do 
mieszkań i odprowadzana z nich w kilku różnych punktach. Zakłada się 
jednak, że indywidualne rejestrowanie zużycia ciepła w tych budynkach 
wielomieszkaniowych jest jednak technicznie możliwe, w przypadku gdy 
montaż indywidualnych liczników wymaga zmiany istniejącej instalacji wody 
grzewczej w budynku. W takich budynkach można przeprowadzać rejestrację 
indywidualnego zużycia ciepła za pomocą podzielników kosztów ogrzewania 
zamontowanych na każdym grzejniku.  
 



dr inż. Andrzej Mroczkowski     Prawidłowość rozliczeń kosztów ogrzewania    wrzesień 2017 r. 17 

W Regulaminie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
przyjęte są zasady podziału kosztów na lokale i wyznaczania opłat za centralne 
ogrzewanie i za ciepłą wodę użytkową.  
W Regulaminie należy jednolicie zmienić termin „podzielniki kosztów ciepła” 
na „podzielniki kosztów ogrzewania”(jak w § 6). 
W § 1 punkt 1 należy zmienić koniec zdania: „i podgrzanie centralnie ciepłej 
wody użytkowej” na „i ciepłą wodę użytkową”, lub „i podgrzanie wody 
wodociągowej”. 
W § 1 punkt 2 należy dopisać „podejmuje ZGMiR”. 
W § 2 punkt 10 należy usunąć „a rozliczaną w wysokości 30 % kosztów ciepła 
za jego przenikanie do tych pomieszczeń”, ponieważ nie było to stosowane. 
 
Uwagi do części: Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 
 
W § 7 punkt 2 powinno być zapisane: rozliczenie wykonuje się w oparciu o 
powierzchnię użytkową lokali (nie powierzchnię grzewczą budynku). 
Rozliczenie kosztów ogrzewania bez rejestrowania zużycia ciepła w lokalach 
nie spełnia jednak kilku wymagań ustawy Prawo energetyczne art. 45 a. 
W § 9 punkt 1a), nadpłata za centralne ogrzewanie lub ciepłą wodę jest 
własnością użytkownika lokalu, może pomniejszać jego zaliczkę na CO, może 
być zaliczona na poczet zadłużenia, może być zwrócona użytkownikowi, 
wydaje się jednak że nie może być przekazywana na inny cel (np. fundusz 
remontowy). 
W § 10 nieprawidłowe jest przywołanie grupy budynków. Według ustawy 
Prawo energetyczne jednostką rozliczeniową jest budynek nie grupa budynków. 
Dla każdego odrębnego budynku powinien być określony koszt centralnego 
ogrzewania i koszt podgrzania wody, a następnie rozliczony na lokale w tym 
budynku. 
W § 11 punkt 2c) jest użyty termin „powierzchnia grzewcza”, który nie został 
zdefiniowany. Błędne jest odniesienie do powierzchni grzewczej budynku 
zamiast do sumy powierzchni użytkowych lokali w budynku. Wskazane jest 
jednolite zastosowanie powierzchni użytkowej lokali jako podstawy do podziału 
kosztów ogrzewania. 
W § 12 punkt 3, podpunkt 4 jest nielogiczny, ponieważ nie dotyczy rozliczenia 
kosztów dostarczonego ciepła, tylko kosztu ogrzewania. Należy usunąć ten 
podpunkt. 
W § 12 punkt 4 jest błędny. Nie zużycie ciepła, tylko koszt zmienny centralnego 
ogrzewania budynku jest dzielony na poszczególne lokale. Wydaje się celowa 
zmiana kolejności punktów 4 i 5. 
W § 12 punkt 7, zalecana jest zmiana proporcji kosztów stałych i zmiennych. 
Konieczne jest powiększenie udziału kosztu stałego do rozliczenia. Powinien on 
być zdecydowanie wyższy jak udział kosztu stałego w fakturach zakupu ciepła 
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na CO. Niski udział kosztów stałych wywołuje szereg niekorzystnych zjawisk. 
Motywuje mieszkańców do nadmiernego oszczędzania ciepła, do ograniczania 
wentylacji lokali, powoduje duże (nieakceptowane) zróżnicowanie opłat, 
niezadowolenie mieszkańców. We wspólnotach przy niskim koszcie stałym 
mieszkańcy starają się o odłączenie od instalacji CO i CWU, co w skrajnych 
przypadkach prowadzi do usunięcia instalacji CO i CWU. 
W § 13 przyjęta jest zasada jednakowych zaliczek, natomiast zalecane jest 
stosowanie indywidualnych zaliczek wynikających z opłat lokali w ubiegłym 
okresie rozliczeniowym. Zmniejsza to w zasadniczy sposób wysokość niedopłat 
i nadpłat i umożliwia użytkownikom lokali bezproblemowe regulowanie swoich 
należności.  
W części dotyczącej rozliczania kosztów centralnego ogrzewania powinien być 
opisany sposób wyznaczania współczynników wyrównawczych 
uwzględniających usytuowanie lokali w bryle budynku, a w załączniku 
powinien być wykaz tych współczynników. 
 
Uwagi do części: Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody 
 
Przy rozliczaniu kosztów podgrzania wody konieczne jest wyliczanie 
dwuskładnikowe opłat. Jedna część uwzględniająca koszt stały w jednostce 
rozliczeniowej, czyli koszty stałe zakupu ciepła i koszty strat ciepła w instalacji 
CWU w budynku, druga część (uwzględniająca koszt zmienny) rozliczona w 
proporcji do zużycia ciepłej wody w lokalach. Bez takiego dwuskładnikowego 
wyliczania opłat, rozliczanie kosztów podgrzania wody jest niesprawiedliwe i 
prowadzi do systematycznego spadku zużycia ciepłej wody w budynku i do 
niezadowolenia użytkowników lokali. Straty ciepła w instalacji CWU działają 
jako zyski ciepła lokali i ich koszt, podobnie jak koszt natychmiastowej dostawy 
ciepłej wody jest kosztem wspólnym użytkowników lokali. Stąd powinien być 
wydzielony i rozliczany kluczem liczby osób stale zamieszkałych w lokalu, lub 
kluczem powierzchni użytkowej lokali. Ostatnio coraz częściej stosowana jest 
powierzchnia lokali do rozliczania kosztu stałego podgrzania wody. 
W § 15 punkt 3, przedstawiona zasada wyliczania opłaty dotyczy również 
budynków w których nie ma odrębnego ciepłomierza na wymienniku CWU i 
koszt podgrzania wody jest ustalany na podstawie szacowanego zużycia ciepła 
na ten cel. Należy więc ją zapisać jako bardziej ogólną. 
W części dotyczącej rozliczania kosztów podgrzania wody wodociągowej 
brakuje zapisów dotyczących rozwiązania w przypadku awarii wodomierza w 
lokalu, oraz braku odczytu w przypadku manipulacji użytkownika. 
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Regulamin kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i 
użytkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (…) w Wodzisławiu 
Śląskim w oparciu o wskazania ciepłomierzy 
 
Według Regulaminu, wszystkie lokale mają być wyposażone w ciepłomierze i 
koszt centralnego ogrzewania ma być rozliczany na podstawie ich wskazań. Jest 
to prawidłowe uregulowanie, zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne 
[2]. 
W § 2 punkt 2 błędnie określony jest Odbiorca. Według ustawy Prawo 
energetyczne art. 45 a, ust 2 użytkownik lokalu nie jest odbiorcą ciepła. Może 
być odbiorcą ciepła, ale musiałby podpisać umowę z dostawcą ciepła. Jeżeli 
umowę z dostawcą podpisze Zarządca lub Wspólnota, to użytkownik lokalu nie 
będzie odbiorcą ciepła. 
W § 2 punkt 6 wymaga sprecyzowania, na przykład tak jak w § 5. 
W § 2 punkt 7 wymaga uzupełnienia o ew. koszty wynikające z korekty 
rozliczenia. Jeżeli wykonana zostanie korekta rozliczenia w poprzednim okresie 
rozliczeniowym, to w celu utrzymania równości kosztów zakupu ciepła i opłat 
od lokali konieczne jest uwzględnienie kwoty tej korekty jako kosztu w 
następnym okresie rozliczeniowym. 
W § 10 punkt 1. Zalecane jest, dla lokali niewyposażonych w urządzenia 
pomiarowe, szacowanie zużycia ciepła według zasad przyjętych w Regulaminie, 
a następnie rozliczanie tych lokali na zasadach ogólnych. Przyjmowanie 
kosztów dla lokali niewyposażonych w urządzenia pomiarowe jest 
rozwiązaniem gorszym, powodującym błędy i trudnym do obrony w ew. 
procesach sądowych. 
W § 10 punkt 2. Udział kosztu dzielonego wg powierzchni jest zbyt mały. 
Doprowadzi do nadmiernego oszczędzania ciepła przez mieszkańców i do 
nadmiernego zróżnicowania opłat. Według zaleceń naszego Stowarzyszenia 
konieczne byłoby odwrócenie proporcji. Koszt dzielony wg powierzchni należy 
przyjąć jako minimum 60 %, koszt dzielony wg wskazań ciepłomierzy jako 
reszta. 
W § 10 punkt 2. Współczynniki wyrównawcze są wyliczane nie na podstawie 
badań rzeczywistych strat ciepła, tylko na podstawie obliczeń strat ciepła dla 
warunków normatywnych, na przykład na podstawie projektowego obciążenia 
cieplnego pomieszczeń (PN EN 12 831). W Regulaminie konieczne jest 
opisanie sposobu wyliczania współczynników wyrównawczych i załączenie do 
Regulaminu wykazu tych współczynników dla lokali w budynku. Zastosowane 
współczynniki wyrównawcze dla lokali w poszczególnych budynkach zostały 
przyjęte według niezalecanej metody tabelarycznej. Konieczne jest ich 
wyliczenie na podstawie aktualnego zapotrzebowania ciepła lokali, lub 
(zalecane) wyliczenie tych współczynników na podstawie projektowego 
obciążenia cieplnego lokali (PN EN 12 831) i metodyki COBRTI Instal [9]. 
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W § 11 punkt 4. Wydaje się, że powinien być opisany w Regulaminie sposób 
postępowania, jeżeli osoba odczytująca stwierdzi manipulację. Nie może to być 
tylko opinia osoby odczytującej. Konieczne byłoby utworzenie komisji 
(przedstawiciel Zarządcy, osoba odczytująca i użytkownik lokalu), która 
zadecyduje ostatecznie, czy urządzenie zostało zmanipulowane. 
W § 12 punkt 7. Sposób rozliczania kosztów ogrzewania należy do kompetencji 
właściciela lub zarządcy budynku, nie do użytkowników lokali. Zapis w tym 
punkcie jest niezgodny z zapisem ustawy Prawo energetyczne art. 45 a, ust. 7 
oraz ust. 9 podpunkt 1c) [2]. Każdy użytkownik lokalu ma prawo do rozliczania 
kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła, do ustalenia 
opłaty za zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na 
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej i większość użytkowników 
w budynku nie może go tego prawa pozbawić. 
 
Uwagi do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, który był podstawą do podziału różnicy kosztu podgrzania wody za okres 
od 2016-01-01 do 2016-12-31. 
 
Według informacji od Zarządcy, przyczyną korekty kosztów podgrzania wody 
było nie uwzględnienie całości rzeczywistych kosztów podgrzania wody 
poprzez przyjęcie stawek kosztów podgrzania wody z ubiegłego okresu 
rozliczeniowego, czyli tzw. metoda księgowości zarządczej. Bilans z 
porównania sumy opłat od lokali i oszacowanych kosztów podgrzania wody (na 
przykład na podstawie zużycia ciepła na podgrzanie wody w okresie letnim i 
oszacowania kosztu podgrzania wody w całym okresie rozliczeniowym) 
przechodził na rok następny. Jest to nieprawidłowa metoda, nie doprowadzająca 
do równości kosztów zakupu ciepła i opłat od lokali, ale jeszcze dość 
powszechnie stosowana. Według tej metody, do wyznaczania opłat, przyjmuje 
się rzeczywiste zużycie CWU w lokalach i stawkę podgrzania wody oszacowaną 
z ubiegłego okresu rozliczeniowego. Natomiast przy prawidłowym 
rejestrowaniu ciepła na podgrzanie wody (przy którym jest wyznaczony 
rzeczywisty koszt podgrzania wody) i prawidłowym rozliczaniu kosztów 
podgrzania wody, stawka ta jest wyliczana dla danego okresu rozliczeniowego i 
każdego budynku, a rozliczenie kosztów podgrzania wody zapewnia równość 
kosztów podgrzania wody i opłat od lokali. W rozpatrywanych budynkach było 
to możliwe dopiero w 2016 r. gdy w węzłach (w kwietniu 2016 r.) zostały 
zamontowane ciepłomierze rejestrujące rzeczywistą ilość ciepła na centralne 
ogrzewanie. Z różnicy wskazań ciepłomierza głównego i ciepłomierza 
centralnego ogrzewania wyznaczona została ilość ciepła na podgrzanie wody i 
wyliczony został dla każdego budynku zbliżony do rzeczywistego (przy 
szacowaniu ciepła i kosztu od stycznia do marca) koszt podgrzania wody, a 
następnie dokonano korekty rozliczenia opłat za podgrzanie wody dla lokali w 
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celu zapewnienia równości kosztów i opłat, aby nie przenosić po raz kolejny 
salda na rok następny. Realna stawka za podgrzanie wody dla niektórych 
budynków różniła się jednak znacznie od stawki szacunkowej. Trzeba tutaj 
wskazać na obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne art. 45 a, ust. 
4, z którego można wywieść konieczność zapewnienia równości kosztów 
zakupu ciepła i opłat od lokali w danym okresie rozliczeniowym. Jak również na 
obowiązek wynikający z rozporządzenia Ministra Infrastruktury [4], § 121: 

§ 121.  

1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej należy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła 
lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody.  

A więc podjęte działania doprowadzały do spełnienia wymagań prawnych. 
Natomiast sposób wykonania korekty (podział różnicy kosztu podgrzania wody) 
wynikał z zapisu w Regulaminie, rozdział V, Zasady rozliczania kosztów 
podgrzania wody § 15, gdzie w punkcie 3 zapisany był sposób wyznaczania 
opłaty od lokalu za podgrzanie wody (według udziału lokalu w zużyciu wody 
ciepłej), a w punkcie 4: 
 
4. Całkowity koszt podgrzania wody jest rozliczany na poszczególne lokale 
proporcjonalnie do ilości zużycia ciepłej wody wskazanej przez lokalowe 
wodomierze. 
 
A więc korekta opłat za podgrzanie wody była wykonana zgodnie z 
Regulaminem. 
Ogólnie oceniając Regulaminy można stwierdzić, że zawierają jednoznaczne i 
przejrzyste zapisy, które umożliwiają prawidłowe wykonanie indywidualnego 
rozliczenia kosztów CO i CWU lokali. Wyposażenie węzłów cieplnych w 
rozpatrywanych budynkach w liczniki ciepła do rejestrowania ilości zużytego 
ciepła na centralne ogrzewanie umożliwia wyliczenie ilości ciepła na podgrzanie 
wody wodociągowej. Spełnia to wymagania ustawy Prawo energetyczne art. 45 
a, ust. 7. Umożliwia ustalenie dla każdego budynku kosztu podgrzania wody na 
podstawie zbliżonego do rzeczywistego zużycia ciepła na ten cel [1]. 
Ogólnie oceniając Regulamin można stwierdzić, że opisuje on precyzyjnie i 
jednoznacznie sposób rozliczenia kosztów ogrzewania budynku, na podstawie 
zużycia ciepła zarejestrowanego w lokalach. Dla lokali nieopomiarowanych, 
prawidłowo jest przyjęte szacowanie zużycia w danym okresie rozliczeniowym. 
Jest to zalecany sposób w odróżnieniu od szacowania kosztów lokali 
nieopomiarowanych z przyjęciem na przykład jednostkowych kosztów lokali z 
okresu ubiegłego, lub wielokrotności średniego kosztu w bieżącym okresie 
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rozliczeniowym. W ten sposób (szacowanie zużycia) jest realizowana 
prawidłowa zasada, że zużycie ciepła ma być zarejestrowane, lub zostanie 
oszacowane. Wszystkie lokale są rozliczane według tych samych zasad. 
Opisany w Regulaminie sposób rozliczania kosztów ogrzewania jest jasny i 
zrozumiały. Rozliczenie kosztów ogrzewania wykonane według Regulaminu 
umożliwia użytkownikom lokali weryfikację swoich opłat, przy zastosowaniu 
ogólnych danych dla budynku, które jednak powinny być przedstawione na 
każdym indywidualnym rozliczeniu. W szczególności, na indywidualnym 
rozliczeniu CO i CWU powinien być podany koszt CO i CWU dla budynku, 
podział tych kosztów na koszt stały i zmienny, powierzchnia użytkowa lokali w 
budynku, suma zużycia ciepła w lokalach, suma zużycia ciepłej wody w 
lokalach, liczba osób stale zamieszkujących w lokalach w budynku, wyliczone 
stawki opłat stałych i zmiennych dla CO i CWU. 
Regulamin jest zgodny z ustawą Prawo energetyczne art. 45 a i dopuszcza 
możliwość zamiennego rozliczania kosztów dla lokali mieszkalnych i 
użytkowych, oraz określa warunki zamiennego rozliczania kosztów (ust. 12) [2], 
poprzez szacowanie zużycia ciepła przy wykorzystaniu kubatury lub 
powierzchni lokali (Regulamin § 11 punkt 2 i 4), ale wskazane byłoby 
bezpośrednie użycie tego terminu „rozliczanie zamienne”, jak również 
wyjaśnienie tego terminu w definicjach Regulaminu, w celu uniknięcia ew. 
nieporozumień.  
 
Natomiast na podstawie informacji uzyskanych od Zarządcy o odstąpieniu przez 
Wspólnoty w 2017 r. od rejestrowania zużycia ciepła w lokalach i przejścia na 
rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania metodą ryczałtową, można 
wskazać, że jest to proces odwrotny do wymaganego przez prawo. Zarówno 
dyrektywy europejskie (dyrektywa 2012/27/UE art. 9 do 11) [1], jak ustawa 
Prawo energetyczne art. 45 a, ust. 7 punkt 2, ust. 9 punkt 1 a) i c) [2], 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 135 punkt 2, podpunkt 2 [4], nakazują 
rejestrowanie zużycia ciepła w lokalach i rozliczanie kosztów tego ciepła na 
podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła. 
Rozliczanie ryczałtowe jest niezgodne z przepisami, pozbawia użytkowników 
lokali podmiotowości, uniemożliwia im wpływanie na wysokość swoich opłat 
za centralne ogrzewanie, nie stymuluje energooszczędnych zachowań. Wyłącza 
użytkowników lokali z procesu racjonalnego gospodarowania energią. 
Powoduje podwyższenie opłat za centralne ogrzewanie. Osoby racjonalnie 
korzystające z ciepła muszą ponosić część kosztów za osoby marnotrawiące 
ciepło. 
Można sobie wyobrazić procesy sądowe, w których użytkownicy lokali będą 
dochodzić swoich praw do ponoszenia opłat za centralne ogrzewanie zgodnie ze 
zużyciem ciepła w swoim lokalu. Uchwały Wspólnoty nie mogą ich pozbawiać 
tego prawa. 
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6. Rozliczenie kosztów ogrzewania w 2016 r. 
 
 Koszt ogrzewania budynków w okresie rozliczeniowym był wstępnie 
rozdzielany na koszt centralnego ogrzewania i koszt podgrzania wody. Istotne 
jest aby koszt podgrzania wody był wyznaczony na podstawie rzeczywiście 
zużytego ciepła na ten cel. Zostało to osiągnięte w rozpatrywanych budynkach 
po zainstalowaniu ciepłomierza rejestrującego ilość ciepła na centralne 
ogrzewanie, a z różnicy wskazań ciepłomierza głównego i ciepłomierza CO 
wyliczana była ilość ciepła na podgrzanie wody.  
 
Rozliczenie kosztów podgrzania wody 
 
Koszt podgrzania wody był w całości dzielony na lokale na podstawie wskazań 
wodomierzy wody ciepłej w poszczególnych lokalach. Konieczne jest jednak 
stosowanie rozliczenia dwuskładnikowego, przy którym koszt stały z faktur 
zakupu ciepła i koszt strat ciepła z instalacji CWU jest rozliczany jako koszt 
stały. Straty ciepła z instalacji CWU działają na rzecz wszystkich użytkowników 
lokali. Są zyskami ciepła lokali w budynku i zapewniają gotowość 
natychmiastowej dostawy ciepłej wody do wszystkich lokali w budynku. 
Powinien to więc być wspólny koszt rozdzielony na lokale albo według liczby 
osób stale zamieszkałych w lokalach, albo na podstawie powierzchni 
użytkowych lokali. Wysokość kosztu stałego w ciepłej wodzie do rozliczenia na 
lokale powinna być wyższa jak udział kosztów stałych w fakturach zakupu 
ciepła na potrzeby CWU. W kosztach podgrzania wody udział kosztu stałego 
wynosił w 2016 r. około 30 % (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Udział kosztów stałych i zmiennych w fakturach zakupu ciepła na 

podgrzanie wody w 2016 r.  
 

l.p. WMN 
26 Marca 

20-24 
Orzeszkowej 

14-18 
Orzeszkowej 

20-24 
Prusa 1-3 Żeromskiego 5 

1 koszt CWU 100% 100% 100% 100% 100% 
2 koszt stały 29,95% 31,58% 32,61% 30,97% 28,27% 
3 koszt zmienny 70,05% 68,42% 67,39% 69,03% 71,73% 

 
Do tego dochodzi koszt strat ciepła w instalacji CWU w budynku. Można go 
dość łatwo oszacować na podstawie całkowitej ilości ciepła na podgrzanie wody 
i ilości ciepła pobieranego w lokalach wraz z ciepłą wodą. Można w 
przybliżeniu przyjąć, że wraz ciepłą wodą w lokalu odbierana jest energia około 
0,2 GJ/m3. Taka w przybliżeniu jest ilość ciepła konieczna do podgrzania 1 m3 
wody, od temperatury występującej w sieci wodociągowej do temperatury około 
55 oC, wynikającej z wymagań dla wody ciepłej. Z kolei jeżeli rejestrujemy 
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ilość ciepła do podgrzania wody w budynku (licznik ciepła w węźle cieplnym 
lub różnica wskazań licznika głównego i licznika CO) i rejestrujemy ilość wody 
zimnej kierowanej do podgrzania (wodomierz w węźle cieplnym), to możemy 
wyliczyć wskaźnik efektywności podgrzania wody w GJ/m3. Gdyby uwzględnić 
ten wskaźnik, to przykładowo dla budynku o najkorzystniejszym wskaźniku 
podgrzania wody równym 0,43 GJ/m3, który wystąpił w budynku o adresie 26 
Marca 20-24, można by wyliczyć udział kosztów stałych do rozliczenia na 
lokale w następujący sposób: 
 
- udział kosztów stałych w fakturach zakupu ciepła 30 %, 
- udział strat ciepła w instalacji CWU = (1-0,2/0,43) = 0,54 czyli 54 % w części 
zmiennej 70 %, a więc około 38 %. 
Razem 30 + 38 = 68 % 
 
Prawidłowo (dla budynku o adresie 26 Marca 20-24) całkowity koszt 
podgrzania wody powinien być podzielony na koszt stały 68 % i koszt zmienny 
32 % rozliczany według wskazań wodomierzy ciepłej wody w lokalach. 
Ponieważ Regulamin ma być zapisany przed rozpoczęciem okresu 
rozliczeniowego, stosuje się w nim zapisy przybliżone i zwykle uśrednione dla 
kilku budynków (np. koszt stały 70 %). Natomiast nie zastosowanie w ogóle 
kosztów stałych przy rozliczaniu kosztów ciepłej wody, wywołuje tendencję 
zmniejszania się zużycia ciepłej wody w budynkach. Użytkownicy odbierający 
więcej ciepłej wody są obciążani większym udziałem kosztów strat ciepła w 
instalacji, nieproporcjonalnie dużymi opłatami i są silnie motywowani do 
zmniejszenia odbioru ciepłej wody. Z kolei zmniejszanie odbioru ciepłej wody 
powoduje spadek efektywności i wzrost kosztu podgrzania wody. W ustawie 
Prawo energetyczne art. 45 a, ust. 13 zapisany jest graniczny wskaźnik 0,30 
GJ/m3. Wskaźnik ten został przekroczony we wszystkich analizowanych 
budynkach, co zostało przedstawione w tabeli 3. Na potrzeby niniejszego 
opracowania została przyjęta ilość zużytej ciepłej wody jako suma wskazań 
wodomierzy lokalowych ciepłej wody, ale zaleca się przyjmowanie tej ilości 
według wskazań wodomierza wody zimnej kierowanej do podgrzania w węźle.  
 
Tabela 3. Wskaźnik efektywności podgrzania wody w budynkach w 2016 r.  
 

WMN 
 

26 Marca 
20-24 

Orzeszkowej 
14-18 

Orzeszkowej 
20-24 

Prusa 1-3 
 

Żeromskiego 
5 

wskaźnik 
GJ/m3 

0,43 
 

0,47 
 

0,51 
 

0,57 
 

1,11 
 

 
Sposobem na poprawienie tego wskaźnika, oprócz działań technicznych, jest 
zmniejszenie presji ekonomicznej na użytkowników, poprzez przyjęcie 
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odpowiednio dużego udziału kosztów stałych, czego na przykład nie uwzględnia 
ustawa Prawo energetyczne [11]. Natomiast może to zastosować Zarządca 
budynku w Regulaminie. W przyjętym Regulaminie i rozliczeniu kosztów 
podgrzania wody, udział kosztów stałych był zerowy, a więc nawet koszty stałe 
z faktur zakupu ciepła zostały rozliczone jako koszty zmienne, wyłącznie przy 
uwzględnieniu zużycia ciepłej wody w lokalach. 
Oceniając formalnie rozliczenie kosztów podgrzania wody w budynkach w 2016 
r. można jednak stwierdzić, że zostało wykonane zgodnie z zapisami 
Regulaminu. Z kolei zapisy tego Regulaminu nie były sprzeczne z ustawą Prawo 
energetyczne. Korekta różnicy kosztu podgrzania wody za 2016 r. doprowadziła 
do równości kosztów zakupu ciepła i opłat od lokali za ciepłą wodę.  
Spełnione zatem zostały wymagania z Regulaminu rozdział V, Zasady 
rozliczania kosztów podgrzania wody, §15 punkt 4, oraz ustawy Prawo 
energetyczne, art. 45 a, ust. 4.  
Dane z rozliczeń kosztów podgrzania wody w poszczególnych budynkach są 
zawarte w tabeli 4. 
 
Tabela 4. Rozliczenie kosztów podgrzania wody w 2016 r. dla wybranych 

Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości 
 

l.p. WMN 
 

26 Marca 
20-24 

Orzeszkowej 
14-18 

Orzeszkowej 
20-24 

Prusa 1-3 
 

Żeromskiego 
5 

1 
koszt podgrzania 
wody z faktur zł 

18 991,43 18 012,79 17 444,96 14 692,47 9 656,78 

2 
ilość zużytej wody 
ciepłej m3 

646,11 550,21 488,24 376,03 130,72 

3 
stawka za podgrza-
nie wody wg 
całkowitej kwoty  

29,393 32,738 35,730 39,073 73,874 

4 
stawka zastosowa-
na do rozliczenia 
pierwotnego zł/m3 

25,20 24,10 24,10 22,00 26,20 

5 
kwota rozliczona 
pierwotnie zł 

16 281,97 13 260,07 11 766,60 8 272,66 3 424,84 

6 różnica kwot zł 2 709,46 4 752,72 5 678,36 6 419,81 6 231,94 

7 
kwota rozliczona 
dodatkowo zł 

2 709,46 4 752,57 5 678,36 6 419,81 6 231,88 

8 

stawka za podgrza-
nie wody w 
rozliczeniu 
dodatkowym zł/m3 

4,193 8,638 11,630 17,073 47,674 

9 
suma opłat od 
lokali zł 

18 991,43 18 012,79 17 444,96 14 692,47 9 656,78 
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Podział różnicy kosztu podgrzania wody został wykonany według zapisu w 
Regulaminie § 15 punkt 3 na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepłej wody 
w lokalach, stąd suma stawek opłat jest równa stawce za podgrzanie wody 
według całkowitej kwoty (wiersze 4 i 8 oraz wiersz 3). 
Korekta kosztu podgrzania wody doprowadziła do równości kosztu podgrzania 
wody z faktur (wiersz 1 w tabeli 4) z sumą opłat od lokali (wiersz 9 w tabeli 4). 
 
Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania 
 
Koszt centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym, ustalony według 
faktur dostawcy ciepła, został podzielony na koszt stały i zmienny zgodnie z 
zapisami Regulaminu. W § 12, punkt 7, przyjęty jest udział procentowy części 
stałej 40 % i części zmiennej 60 % całkowitych kosztów centralnego 
ogrzewania. Koszty stałe rozdzielane były według powierzchni użytkowej 
lokali. Koszty zmienne były rozliczane według wskazań ciepłomierzy 
zainstalowanych w poszczególnych lokalach z uwzględnieniem 
współczynników wyrównawczych.  
Taki sposób rozliczania kosztów centralnego ogrzewania jest najprostszy, 
powszechnie stosowany i umożliwia przejrzysty rozdział kosztów centralnego 
ogrzewania budynku na użytkowników lokali. Umożliwia podział bez reszty 
całkowitych kosztów centralnego ogrzewania na lokale. Uzyskuje się przy tym 
dla budynków równość kosztów zakupu ciepła na centralne ogrzewanie z sumą 
opłat od lokali. 
Zestawienie całkowitych kosztów centralnego ogrzewania poszczególnych 
WMN w 2016 r. z podziałem tych kosztów na stałe i zmienne, jest 
zamieszczone w tabeli 5. 
 
Tabela 5. Koszty i stawki do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w 

wybranych Wspólnotach Mieszkaniowych Nieruchomości w 2016 r. 
 

l.p. WMN 
26 Marca 

20-24 
Orzeszkowej 

14-18 
Orzeszkowej 

20-24 
Prusa 1-3 Żeromskiego 5 

1 koszt CO 23 491,79 23 280,99 20 516,44 17 909,07 13 695,36 

2 
koszt stały 
(ks) 

9 396,716 9312,40 8206,58 ryczałt ryczałt 

3 
koszt 
zmienny (kz) 

14 095,074 13968,59 12 309,864 ryczałt ryczałt 

4 pow. lokali 980,94 979,89 989,56 734,45 564,27 
5 stawka ks 9,579 9,504 8,293 24,384 24,271 

6 
zużycie 
ciepła 

237,47 235,03 488,24 
brak 

rejestracji 
brak 

rejestracji 
7 stawka kz 59,355 59,433 25,213 ryczałt ryczałt 
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7. Analiza rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w 
poszczególnych Wspólnotach 

 
 Dla rozpatrywanych budynków analizowane były koszty CO, zużycie 
ciepła w lokalach i opłaty od lokali za CO. Udział kosztów niezależnych od 
zużycia (kosztów stałych) w kosztach ogrzewania budynku ma zasadnicze 
znaczenie dla presji ekonomicznej na oszczędzanie ciepła przez użytkowników i 
dla zróżnicowania opłat od lokali. Z punktu widzenia Właściciela lub Zarządcy 
budynku nie jest uzasadnione bardzo silne motywowanie użytkowników lokali 
do oszczędzania ciepła. W ustawie Prawo energetyczne jest zapisane 
„stymulowanie energooszczędnych zachowań”. Stąd należy dążyć do 
odpowiednio dużego udziału kosztów stałych. 
 
Do analizy rozkładu zużycia ciepła w lokalach w budynku można wykorzystać 
zużycie jednostkowe, przypadające na jednostkę powierzchni użytkowej lokali i 
parametr ilorazu maksymalnego i średniego zużycia jednostkowego. 
Przykładowo, dla WMN ul. E. Orzeszkowej 14-18 w okresie rozliczeniowym 
2016, uporządkowane zużycie jednostkowe zostało przedstawione na ryc. 1. 
Wskazania ciepłomierzy, po zakończeniu okresu rozliczeniowego były 
odczytywane, wyliczane było zużycie ciepła w okresie rozliczeniowym i 
mnożone przez współczynnik wyrównawczy uwzględniający usytuowanie lokali 
w bryle budynku. W ten sposób otrzymywana jest wartość obliczeniowych 
jednostek zużycia ciepła w lokalach w GJ. Po podzieleniu obliczeniowych 
jednostek zużycia ciepła w lokalach przez ich powierzchnię użytkową, 
otrzymuje się zużycie jednostkowe w lokalach. Wynik, po uszeregowaniu lokali 
według rosnącego zużycia jednostkowego, przedstawiony jest na wykresie na 
ryc. 1. 
Na osi rzędnych jest zużycie jednostkowe w lokalach wyrażone w GJ/m2. 
Dodatkowo na wykresie, poziomą linią przedstawiona jest wartość średnia 
jednostkowego zużycia ciepła dla lokali w budynku wynosząca około 0,24 
GJ/m2. 
Maksymalna wartość wystąpiła dla lokalu o adresie E. Orzeszkowej 18/4 i 
wyniosła 0,4964 GJ/m2. Stosunek maksymalnego zużycia jednostkowego do 
średniego wynosi około 2,07. Stosunek ten może być miarą rozrzutu zużycia 
ciepła w lokalach. Wskaźnik ten dla normalnie eksploatowanych lokali w 
budynkach wielorodzinnych, opomiarowanych, dochodzi do wartości 7,00. 
Szczególnie przy zdecydowanie zbyt niskim udziale kosztów stałych i dużej 
presji na oszczędzanie ciepła. Taka może być rozpiętość jednostkowego zużycia 
ciepła w budynku wyłącznie na skutek różnych preferencji mieszkańców. Na 
niską wartość średniego jednostkowego zużycia ciepła mają wpływ lokale o 
zerowym lub małym zarejestrowanym zużyciu ciepła. Takie wskaźniki jak dla 
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WMN ul. E. Orzeszkowej 14-18 mieszczą się w przewidywanym zakresie w 
dolnych stanach. Nie wykazują nieprawidłowości. 
 

 
 
Ryc. 1. Jednostkowe zużycie ciepła w lokalach budynku o adresie E. 
Orzeszkowej 14-18 w okresie rozliczeniowym 2016 r. 
 
W tabeli 6 przedstawione są wskaźniki jednostkowego zużycia ciepła dla lokali 
w których zużycie ciepła było rejestrowane. We WMN Prusa 1-3 i Żeromskiego 
5 nie było rejestrowane zużycie ciepła w lokalach. Wszystkie wskaźniki z tabeli 
mieszczą się w naturalnym rozkładzie zużycia ciepła, chociaż dla budynku 26 
Marca 20-24 wystąpiło zwiększone zużycie ciepła w lokalu o adresie 26 Marca 
22/2, co spowodowało podwyższenie ilorazu wartości maksymalnej i średniej 
zużycia jednostkowego.  
 
Tabela 6. Wskaźniki jednostkowego zużycia ciepła na centralne ogrzewanie w 

lokalach z rejestracją zużycia ciepła 
 

l.p. WMN 26 Marca 20-24 Orzeszkowej 14-18 Orzeszkowej 20-24 

1 wartość średnia 0,24 0,24 0,22 

2 
wartość 
maksymalna 

0,95 0,50 0,46 

3 iloraz  3,94 2,07 2,08 
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Podobnie można przeprowadzić analizę opłaty jednostkowej za centralne 
ogrzewanie dla lokali w budynku. W tym celu podzielono całkowite opłaty za 
centralne ogrzewanie dla poszczególnych lokali przez ich powierzchnie 
użytkowe. Wynik po uszeregowaniu lokali według narastającej opłaty 
jednostkowej za centralne ogrzewanie dla WMN ul. 26 Marca 20-24 
przedstawiony jest na wykresie (ryc. 2).  
 
 

 
 
Ryc. 2. Opłata jednostkowa za centralne ogrzewanie w lokalach budynku o 
adresie ul. 26 Marca 20-24 
 
Na osi odciętych są naniesione adresy lokali o narastających opłatach 
jednostkowych. Na osi rzędnych opłaty jednostkowe w zł/m2a. Na wykresie 
przedstawiona jest poziomą linią średnia opłata jednostkowa wynosząca około 
23,95 zł/m2a, czyli około 2 zł/m2/m-c. Jest to bardzo dobry wskaźnik dla 
centralnego ogrzewania. 
Najwyższy słupek na wykresie 66,16 zł/m2a dotyczy lokalu o adresie 26 Marca 
22/2, co wynika z najwyższego zużycia jednostkowego ciepła w tym lokalu. 
Iloraz najwyższej opłaty jednostkowej i średniej wynosi około 2,76. 
 
Ilorazy jednostkowych opłat za centralne ogrzewanie dla WMN w których 
rejestrowane było zużycie ciepła w lokalach i w których lokale były rozliczane 
na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła są zebrane w tabeli 7. Przy 
prawidłowym rejestrowaniu zużycia ciepła w lokalach i prawidłowym 
rozliczeniu lokali, wskaźnik ten dochodzi do granicznej wartości około 4,0. Dla 
rozpatrywanych Wspólnot wskaźniki są niższe i mieszczą się w 
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przewidywanym zakresie. Nie wykazują nieprawidłowości, chociaż w ostatnim 
czasie pojawiają się głosy, że większe jak dwukrotne zróżnicowanie opłat (w 
odniesieniu do opłaty średniej) nie jest społecznie akceptowane. Gdyby przyjąć 
to jako zasadę, to należałoby powiększyć udział kosztów stałych co najmniej we 
WMN 26 Marca 20-24, dla której w jednym z lokali iloraz opłaty 
(maksymalnej) i opłaty średniej wyniósł 2,76. 
 
Tabela 7. Wskaźniki opłaty jednostkowej za centralne ogrzewanie w lokalach z 

rejestracją zużycia ciepła 
 

l.p. WMN 26 Marca 20-24 Orzeszkowej 14-18 Orzeszkowej 20-24 

1 wartość średnia 23,95 23,76 20,73 

2 
wartość 
maksymalna 

66,16 39,01 34,16 

3 iloraz  2,76 1,64 1,65 

 
Dla WMN z rozliczeniem ryczałtowym centralnego ogrzewania opłaty 
jednostkowe nie są zróżnicowane. Dla WMN ul. S. Żeromskiego 5 wyniosły 
24,27 zł/m2a, a dla WMN ul. B. Prusa 1-3 wyniosły 24,38 zł/m2a (patrz tabela 5) 
i były trochę wyższe jak średnie opłaty jednostkowe we Wspólnotach z lokalami 
opomiarowanymi. 
Ogólnie oceniając rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w 
rozpatrywanych budynkach można stwierdzić jego zgodność z przyjętym 
Regulaminem i stosowaną praktyką. Pomimo przyjęcia zbyt niskiego udziału 
kosztów stałych, nie stwierdzono zbyt dużego zróżnicowania opłat. Rozliczenie 
to nie jest sprzeczne z przepisami, w tym z ustawą Prawo energetyczne art. 45 a.  
 
 
8. Podsumowanie 
 
 Ponieważ liczba lokali o zużyciu jednostkowym i opłacie jednostkowej 
niższej jak średnia (Ryc. 2) zwykle stanowi większość w budynku, to często na 
Właściciela lub Zarządcę budynku wywierana jest presja na obniżanie udziału 
kosztów stałych. Większość użytkowników lokali chciałaby zmniejszenia 
udziału kosztów stałych. Jednak obniżanie to prowadzi do zwiększenia 
zróżnicowania opłat i zwiększenia przymusu ekonomicznego do oszczędzania 
ciepła. To również wywołuje sprzeciw, brakuje społecznej akceptacji dla zbyt 
dużego zróżnicowania opłat i dla silnych działań energooszczędnych. Skutkiem 
jest często przechodzenie na system ryczałtowy, gdzie 100 % kosztów jest 
kosztem stałym. A więc koszty stałe mają być jak najmniejsze, albo całość 
kosztów ma być kosztem stałym. Jest to sprzeczność, którą musi rozwiązać 



dr inż. Andrzej Mroczkowski     Prawidłowość rozliczeń kosztów ogrzewania    wrzesień 2017 r. 31 

Właściciel lub Zarządca budynku wprowadzając odpowiednio duży udział 
kosztów stałych. Doświadczenie wskazuje, że nawet niewielki (7 %) udział 
kosztów zmiennych stymuluje energooszczędne zachowania użytkowników 
lokali. Natomiast wprowadzenie rozliczenia ryczałtowego powoduje w okresie 
do 3 lat zwiększenie o około 50 % zużycia ciepła w budynku, poprzez brak 
motywacji do racjonalnego gospodarowania ciepłem. Dodatkowo, system 
ryczałtowy jest niezgodny z wymaganiami ustawy Prawo energetyczne art. 45 a 
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury § 135, pozbawia użytkowników 
lokali podmiotowości, przestają mieć indywidualny wpływ na wysokość 
ponoszonych opłat. Prowadzi to w niektórych przypadkach do niemożliwości 
ich regulowania i wzrostu zadłużenia. 
Rejestrowanie zużycia ciepła ciepłomierzami lokalowymi nie jest rozwiązaniem 
tanim, chociaż zapewnia pomiar całkowitego ciepła dostarczonego do lokalu z 
instalacji centralnego ogrzewania i jest uzasadnione ekonomicznie.  
Dla rozpatrywanych budynków możliwe jest zastosowanie tańszego 
rozwiązania, to jest podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na 
każdym grzejniku w lokalu. Korzystając z faktu, że w lokalach instalacja 
centralnego ogrzewania prowadzona jest w specjalnych korytkach osłonowych, 
co wiąże się z ograniczeniem strat ciepła z przewodów instalacji, zapewnione 
będzie rejestrowanie przez podzielniki kosztów ogrzewania większej ilości 
ciepła pobieranego w lokalach, ciepła na które użytkownik lokalu ma wpływ 
poprzez regulację zaworami termostatycznymi.  
Mając na uwadze rezygnację z rejestrowania zużycia ciepła ciepłomierzami 
lokalowymi, zalecane byłoby indywidualne rozliczanie kosztów centralnego 
ogrzewania lokali na podstawie ciepła zarejestrowanego podzielnikami kosztów 
ogrzewania. Powoduje to włączenie użytkowników lokali do procesu 
racjonalnego gospodarowania ciepłem i powoduje, że użytkownicy mają wpływ 
na wysokość opłat za centralne ogrzewanie. Możliwe jest dzierżawienie 
podzielników kosztów ogrzewania przez 10 letni okres, co minimalizuje koszty 
uczestniczenia w indywidualnym rozliczaniu. Rozwiązanie takie byłoby zgodne 
z obowiązującym prawem i przy zastosowaniu odpowiednio dużego udziału 
kosztów stałych, wyliczeniu współczynników wyrównawczych 
uwzględniających usytuowanie lokali w budynku na podstawie projektowego 
obciążenia cieplnego pomieszczeń i wyznaczaniu indywidualnych zaliczek od 
lokali zyskałoby zapewne akceptację mieszkańców. 
 
Oceniając rozliczenie kosztów ogrzewania w 2016 r. w rozpatrywanych 
Wspólnotach Mieszkaniowych można stwierdzić, że spełnia wymagania 
przepisów, całkowity koszt ogrzewania został prawidłowo podzielony na koszt 
centralnego ogrzewania i koszt podgrzania wody, tylko i wyłącznie koszty 
zakupu ciepła zostały podzielone na lokale, suma opłat od lokali była równa 
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kosztom zakupu ciepła, Regulaminy rozliczania kosztów ogrzewania nie były 
sprzeczne z prawem.  
Ogólnie podsumowując: rozliczenie kosztów ogrzewania w 2016 r. w 
rozpatrywanych Wspólnotach Mieszkaniowych przez …Domaro Sp. z o.o. 
zostało wykonane prawidłowo. 
 
 
 
 
 

dr inż. Andrzej Mroczkowski 
 



dr inż. Andrzej Mroczkowski     Prawidłowość rozliczeń kosztów ogrzewania    wrzesień 2017 r. 33 

PRZEPISY, POLSKIE NORMY, PIŚMIENNICTWO 
 

 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 
października 2012 r.  

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89/06 
poz. 625, Nr 104/06 poz. 708, Nr 158/06 poz. 1123) wraz z późniejszymi 
zmianami 

[3] Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. 2016 r. 
poz. 831) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 
poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 56/2009, poz. 461) 

[5] PN EN 834:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia 
ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną 

[6] PN EN 834:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do 
rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią 
elektryczną 

[7] PN EN 834:2013 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia 
ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną 

[8] Płuciennik M., Dudziński D., Mroczkowski A., Rozliczanie kosztów zużycia 
ciepła i wody w budynkach. Poradnik zarządcy budynku. Ośrodek Informacji 
„Technika Instalacyjna w Budownictwie”, Warszawa 2008 

[9] Kołodziejczyk Wojciech, Płuciennik Marek: Zalecenia dotyczące stosowania 
współczynników redukcyjnych „Rm” dla jednostki użytkowej w budynku, 
przy indywidualnym rozliczaniu kosztów ogrzewania. Instal Nr 1/2003, 
Warszawa. 

[10] Mroczkowski A. Współczynniki wyrównawcze w systemach rozliczania 
kosztów ogrzewania, OPOMIAROWANIE I ROZLICZANIE MEDIÓW 
dodatek do miesięcznika „Administrator”, Warszawa 2012 r. 

[11] Mroczkowski A., Indywidualne rozliczanie kosztów ciepła według 
nowelizacji ustawy Prawo energetyczne art. 45 a. Instal 7-8/2016, str. 41 do 
44. 


