
   



                              Załącznik informacyjny dotyczący rachunków indywidualnych 

 

Nieruchomość 

         Klatka, budynek lub grupa budynków objęta wspólnym układem pomiarowym ( licznik ciepła ) na podstawie którego 

dostawca ciepła wystawia comiesięczne faktury z tytułu dostawy ciepła.  

 Rozliczenie kosztów ogrzewania polega na rozdziale całkowitych kosztów CO nieruchomości na poszczególne lokale z 

uwzględnieniem wskazań podzielników kosztów ogrzewania.  

Blok „Koszty jednostkowe” 

W bloku tym podany jest całkowity koszt ciepła dostarczonego do nieruchomości na cele CO w zadanym okresie 

rozliczeniowym ( Koszt CO ogółem ).  

Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczeń jest on rozbijany na trzy składowe: 

1. Koszt stały dostawcy ciepła - obejmuje opłaty stałe dostawcy ciepła ( według faktur ) ponoszone w okresie rozliczeniowym 

2. Koszt ogrzewania części nieopomiarowanej - obejmuje koszty ciepła związane z ciepłem emitowanym przez 

nieopomiarowane grzejniki w pomieszczeniach wspólnych, nieopomiarowane łazienki 

oraz z pozostałą nieopomiarowaną mocą grzewczą w jednej grupie węzłowej emitowaną 

przez poziomy i piony grzewcze. Składnik ten wynosi 30% całkowitych kosztów 

zmiennych dostawcy ciepła. 

3. Koszt zmienne wg podzielników  -  koszty ciepła rejestrowane przez podzielniki kosztów ogrzewania zabudowane na 

grzejnikach. Składnik ten wynosi 70% z całkowitych kosztów zmiennych dostawcy 

ciepła.  

W bloku tym przedstawiono również szczegółowe wyliczenie obowiązujących w rozliczeniu cen jednostkowych. 

Blok „Rozliczenie kosztów ogrzewania lokalu” 

Blok ten zawiera informacje dotyczące rozliczenia danego lokalu. Obejmuje zestawienie naliczonych kosztów, wniesionej 

przez użytkownika zaliczki na poczet CO oraz wynikowe saldo rozliczenia.  

Blok „Wykaz odczytów CO” 

Blok ten zawiera szczegółowe informacje obejmujące wskazania podzielników, stosowane w lokalu współczynniki korekcyjne  

oraz naliczone na podstawie wskazań podzielników zużycie wyrażone w  jednostkach rozliczeniowych.  

 

Opis występujących na rachunku indywidualnym pozycji wraz z podanym sposobem wyliczenia 
 

Pozycja                                  Opis pozycji na przykładowym rachunku                           Wyliczenie 

    1 
koszt całkowity CO przypadający na nieruchomość ( budynek ) za dany okres  

rozliczeniowy 

na podstawie odczytu licznika ciepła i faktur 

dostawcy ciepła 

    2 koszt stały naliczony przez dostawcę ciepła niezależnie od ilości pobranego ciepła wg faktur i taryf dostawcy ciepła 

    3 
koszt ciepła wyemitowanego przez nieopomiarowaną część instalacji CO w 

nieruchomości ( budynku ) 

podział kosztów zmiennych dostawcy ciepła 

wg regulaminu (30% kosztów zmiennych) 

    4 
koszt ciepła wyemitowanego przez opomiarowaną część instalacji CO - ciepło 

rejestrowane przez podzielniki kosztów ogrzewania 

podział kosztów zmiennych dostawcy ciepła 

wg regulaminu (70% kosztów zmiennych) 

    5 koszt wykonania usługi  rozliczeniowej przypadający na podzielnik wg umowy rozliczeniowej 

    6 suma powierzchni użytkowej lokali w danej nieruchomości ( budynku )  

    7 
cena jednostkowa za m2 obowiązująca w budynku z tytułu kosztu stałego dostawcy 

ciepła 
2  /  6 

    8 
cena jednostkowa za m2 obowiązująca w budynku z tytułu kosztu ogrzewania części 

nieopomiarowanej 
3  /  6 

    9 suma jednostek rozliczeniowych w nieruchomości ( budynku ) Σ 18 po wszystkich lokalach 

   10 cena jednostki rozliczeniowej wyznaczona dla nieruchomości ( budynku ) 4   /  9 

   11 powierzchnia rozliczanego lokalu  

   12 koszt stały dostawcy ciepła przypadający na lokal 11 * 7 

   13 koszt części nieopomiarowanej przypadający na lokal 11 * 8 

   14 wskazanie ( zużycie ) podzielnika za cały miniony okres rozliczeniowy wg wskazań podzielnika 

   15 współczynnik grzejnikowy 
dobór na podstawie wielkości i typu 

grzejnika 

   16 współczynnik lokalowy 
 dobór na podstawie obliczeniowego 

zapotrzebowania na ciepło danego lokalu 

   17 liczba jednostek rozliczeniowych naliczonych dla podzielnika 14 * 15 * 16 

   18 liczba jednostek rozliczeniowych naliczonych dla lokalu Σ 17 po wszystkich podzielnikach w lokalu 

   19 koszt zmienny wg podzielników przypadający na lokal 18 * 10 

   20 koszt usługi rozliczeniowej przypadający na lokal 5 * liczba podzielników w lokalu 

   21 koszt ewentualnych usług serwisowych np. przełożenia podzielnika, jego wymiany itp. wg umowy rozliczeniowej 

   22 koszt ciepła w lokalu ogółem wraz z kosztami serwisu i rozliczenia 12 + 13 + 19 + 20 + 21 

   23 zaliczka wniesiona na poczet CO przez użytkownika lokalu w zadanym okresie  

rozliczeniowym 

 

   24 saldo rozliczenia 23 - 22 

   25 nowa miesięczna zaliczka na kolejny okres rozliczeniowy z uwzględnieniem rezerwy R ( 12 + 13 + 19 )  *  ( 1 + R ) / 11 / 12 m-cy 

 


