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Najbardziej precyzyjny pomiar ilości cie-
pła zużywanego w poszczególnych lokalach 
zapewniają oczywiście ciepłomierze, czyli 
liczniki ciepła. Jednak nie w każdym przy-
padku istnieje techniczna możliwość zainsta-
lowania tego typu urządzeń pomiarowych, 
gdyż wymagałoby to dokonania kosztow-
nych przeróbek instalacji grzewczej. Jednak 
nawet wówczas, gdy istnieją techniczne moż-
liwości montażu ciepłomierzy dla poszcze-
gólnych lokali, taki system pomiarowy może 
okazać się zbyt kosztowny, a przez to nieopła-
calny. W takich przypadkach ustawodawca 
dopuszcza montaż podzielników ciepła. 

Pamiętać jednak należy, że podzielniki 
ciepła są traktowane jako urządzenia wskaź-
nikowe, pozwalające co najwyżej w przybli-
żeniu oszacować ilość ciepła wypromienio-
wanego przez dany grzejnik i dokonać na tej 
podstawie podziału opłat naliczonych dla 
całego budynku na poszczególne lokale. 
Taki sposób rozliczeń jest jednak  bardziej 
skomplikowany oraz obarczony większymi 
błędami.

Co prawda ustawodawca dopuszcza tak-
że możliwość rozliczania kosztów ogrzewa-
nia na podstawie kubatury lub powierzchni 

ogrzewanych lokali, jednak tylko w wyjątko-
wych przypadkach. 

Doprecyzowanie zasad stosowania po-
szczególnych rozwiązań pomiarowych, 

prowadzenia rozliczeń oraz udzielania in-
formacji znajdzie się w aktualnie (początek 
października 2021r.) uzgadnianym i opinio-
wanym projekcie rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska „ws. określenia szcze-
gółowych warunków ustalania technicznej 
możliwości i opłacalności zastosowania 
ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrze-
wania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej 
wody użytkowej.” 

Przy założeniu, że ostateczny tekst roz-
porządzenia będzie w najważniejszych 
punktach zgodny z projektem, jego przepi-
sy obejmą praktycznie wszystkie budynki 
wielorodzinne i wielolokalowe, zarówno 
już istniejące, jak i nowo budowane, w któ-
rych obligatoryjnie mają być stosowane 
jednopunktowe układy zasilania w ciepło 
poszczególnych lokali, umożliwiające mon-
taż ciepłomierzy. W budynkach starszych, 
z wielopunktowym układem zasilania, 
grzejniki powinny zostać wyposażone w po-
dzielniki, chyba że ich zastosowanie zosta-
nie zaklasyfikowane wg kryteriów ujętych 
w rozporządzeniu jako nieopłacalne. 

Ważnym elementem nowych regulacji 
prawnych będzie wyeliminowanie niepra-
widłowości polegających na obciążaniu 
kosztami ciepła lokatorów, którego dostar-
czenie do ich lokali przekracza możliwości 
techniczne zamontowanych grzejników 

NOWE ZASADY OPOMIAROWANIA  
I ROZLICZANIA ZUŻYCIA CIEPŁA W LOKALACH

Pewnie niewiele osób wie o tym, że ogłoszona 
początkiem maja b.r. nowelizacja prawa energetycznego 
(Dz.U.2021 poz.868) wprowadziła dla mieszkańców 
budynków wielolokalowych szereg uprawnień, głównie 
informacyjnych, dotyczących m.in. kosztów zakupu przez 
odbiorcę (właściciela budynku lub jego zarządcę) ciepła 
dostarczonego do danego budynku. Informacje takie 
muszą zostać udzielone nieodpłatnie. Jednak to dopiero 
początek zmian. Kolejną jest nałożony na właścicieli 
i zarządców budynków wielolokalowych obowiązek 
wyposażenia poszczególnych lokali w odpowiednie 
urządzenia pomiarowe (ciepłomierze, wodomierze 
do pomiaru ciepłej wody użytkowej) lub wskaźnikowe 
(podzielniki kosztów ogrzewania), umożliwiające 
prowadzenie rozliczeń ilości zużytego ciepła 
w poszczególnych lokalach i naliczania związanych z tym 
opłat. Przy czym urządzenia te powinny posiadać funkcję 
zdalnego odczytu.
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oraz uniknięcie sytuacji, w których opłaty 
są zaniżone ze względu na całkowite wy-
łączanie pracy grzejników przez niektó-
rych lokatorów korzystających z ciepła 
sąsiednich lokali przenikającego przez 
przegrody budowlane, co prowadzi do 
niesprawiedliwego obciążaniem koszta-
mi zakupu ciepła lokatorów prawidłowo 
użytkujących centralne ogrzewanie.

Nie mniej ważny jest także przewidzia-
ny w projekcie rozporządzenia obowiązek 
przekazywania przez zarządcę lub właści-
ciela budynku użytkownikom lokali szeregu 
informacji związanych z ilością pobranego 
ciepła, kosztami z tym związanymi, spo-
sobem podziału kosztów na poszczególne 
lokale, stosowanymi współczynnikami wy-
równawczymi, wielkością wniesionych zali-
czek oraz szeregu innych danych i informa-
cji. I to niezależnie od przyjętego sposobu 
opomiarowania i rozliczeń.

Największą rewolucje dla użytkowni-
ków lokali będzie stanowił fakt, że odczy-
ty zarówno podzielników, wodomierzy, 
jak i liczników ciepła oraz dokonywany 
na podstawie ich wskazań podział opłat 
na poszczególne lokale będą musiały być 
przeprowadzane nie jak to obecnie naj-
częściej jest praktykowane raz w roku, 
ale co miesiąc, zaś wszelkie informacje 
związane z przeprowadzonymi na tej 
podstawie rozliczeniami zarządca lub 

właściciel budynku będzie zobowiązany 
udostępnić każdemu użytkownikowi lo-
kalu raz w miesiącu nieodpłatnie. 

Na dostosowanie opomiarowania po-
szczególnych lokali do wymogów rozporzą-
dzenia oraz systemów rozliczeniowych wła-
ściciele lub zarządcy nieruchomości będą 
mieli zaledwie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia.

Pozostaje jeszcze jedno pytanie, miano-
wicie o cel wprowadzenia nowych regulacji 
prawnych w zakresie opomiarowania i rozli-
czania zużycia ciepła. Zdaniem ustawodaw-
cy mają one przynieść szereg korzyści użyt-
kownikom lokali oraz wprowadzić bardziej 
sprawiedliwe metody podziału kosztów. 
Przyczynią się także do zmniejszenia zuży-
cia ciepła, poprawy komfortu, redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych a w konsekwencji 
niższych rachunków za ogrzewanie. A jest to 
tym ważniejsze, że wydatki na ogrzewanie 
w gospodarstwach domowych stanowią ok 
70% kosztów energetycznych.         
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