Druk Nr 17/14
Uchwała Nr .......................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ...............................................

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Pacholskiego na działalność Prezesa
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w przedmiocie rozliczenia
indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173 poz.1218) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001r. Nr
49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr
130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr
181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uznaje się za bezzasadną skargę pana Tadeusza Pacholskiego z dnia 29 sierpnia 2007
roku na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w przedmiocie rozliczenia indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania
we wspólnotach mieszkaniowych.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ................................
Uzasadnienie:
W odpowiedzi na skargę pana Tadeusza Pacholskiego z 03.09.2007 r. na działalność
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w zakresie rozliczania
indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych, po
zapoznaniu się z następującymi dokumentami:
1. wyjaśnieniami PGM Sp. z o.o. z 13.09.2007 r. w sprawie rozliczeń indywidualnych
kosztów centralnego ogrzewania,
2. opinią prawną sporządzoną przez radcę prawnego Józefa Dudrę z 03.10.2007 r. do
skargi pana Tadeusza Pacholskiego z 21.06.2007 r. skierowaną do Przewodniczącego
Rady Nadzorczej PGM Sp. z o.o. na niektóre czynności PGM jako zarządcy Wspólnoty
Mieszkaniowej, której członkiem jest skarżący
3. Regulaminem indywidualnego rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby
centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z 20 stycznia 2006 r.,
4. pismem PGM Sp. z o.o. z 23.10.2007 r. w sprawie zaliczenia nadpłat z tytułu opłat za
ciepło na poczet zobowiązań Wspólnoty wobec wykonawcy termomodernizacji.
I.
Stan faktyczny
Skarżący Tadeusz Pacholski zamieszkuje w Słupsku i jest członkiem Wspólnoty
Mieszkaniowej nr 350.
Wspólnota ta powierzyła na podstawie umowy cywilnoprawnej zarząd
i administrowanie zasobem lokalowym
Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku.
Okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania w tej wspólnocie rozpoczyna się od
1 października każdego roku i kończy się 30 września roku następnego i wynika
z terminu wynikającego z zainstalowania podzielników ciepła w lokalach w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej.
Budynek nie jest opomiarowany, energia cieplna dostarczana do części wspólnych i do
poszczególnych lokali jest wspólnie rozliczana.
Przedmiotem analizy była sytuacja prawna i finansowa jedynie budynku, w którym mieszka
skarżący i wspólnoty nr 350, gdyż pan Pacholski nie posiada pełnomocnictwa do reprezentacji
członków innych wspólnot mieszkaniowych.
Z wyjaśnień złożonych przez PGM Sp. z o.o. w zakresie analizy kosztów ogrzewania
i wnoszonych przedpłat przez lokatorów Wspólnoty Mieszkaniowej, której członkiem jest
skarżący wynika, że w okresie rozliczeniowym:
1) 2002/2003
- całkowite koszty zużycia energii cieplnej wyniosły kwotę 38.468,56 zł
- przedpłaty wniesione przez indywidualnych odbiorców stanowiły kwotę 37.926,60 zł
- kwota do dopłaty przez odbiorców per saldo 541,96 zł
Z tym, że do zwrotu dla lokatorów o niższym zużyciu energii była kwota 3.023,19 zł,
a do dopłaty przez lokatorów o wyższym zużyciu energii kwota 3.565,15 zł.
Następnie dokonano termomodernizacji budynku. Zaliczka pozostała bez zmian.

- 2 2) 2003/2004
- całkowite koszty zużycia energii cieplnej wyniosły kwotę 23.023,89 zł
- przedpłaty wniesione przez indywidualnych odbiorców stanowiły kwotę 37.926,60 zł
- kwota do zwrotu dla odbiorców per saldo 14.902,71 zł
Z tym, że do zwrotu dla lokatorów o niższym zużyciu energii była kwota 14.908,32 zł,
a do dopłaty przez lokatorów o wyższym zużyciu energii kwota 5,61 zł.
Oszczędności na kosztach energii PGM przeznaczył w głównej mierze na spłatę kosztów
wykonanej termomodernizacji budynku.
3) 2004/2005
- całkowite koszty zużycia energii cieplnej wyniosły kwotę 21.933,13 zł
- przedpłaty wniesione przez indywidualnych odbiorców stanowiły kwotę 25.109,18 zł
- kwota do zwrotu dla odbiorców per saldo 3.781,13 zł
Z tym, że do zwrotu dla lokatorów o niższym zużyciu energii była kwota 3.781,13 zł,
a do dopłaty przez lokatorów o wyższym zużyciu energii kwota 605,08 zł.
PGM skorygował pobrane zaliczki z kwoty 2,45 zł na kwotę 1,65 zł.
4) 2005/2006
- całkowite koszty zużycia energii cieplnej wyniosły kwotę 23.138,54 zł
- przedpłaty wniesione przez indywidualnych odbiorców stanowiły kwotę 25.183,60 zł
- kwota do zwrotu dla odbiorców per saldo 2.045,06 zł
Z tym, że do zwrotu dla lokatorów o niższym zużyciu energii była kwota 3.175,72 zł,
a do dopłaty przez lokatorów o wyższym zużyciu energii kwota 1.130,66 zł.
Średni koszt zużycia energii cieplnej wyniósł 1,52 zł, a PGM pobierał zaliczkę w wysokości
1,65 zł/m², różnica wynosi 0,13 zł na 1 m² za 1 miesiąc.
Lokatorzy wnoszą zaliczki ustalone odrębnie dla każdego budynku w ciągu całego roku,
gdyż w okresie sezonu grzewczego, który trwa około 7 miesięcy, wnoszone zaliczki nie
pokrywają całkowitych kosztów zużytej energii cieplnej. Wyrównanie niedoboru następuje
w ciągu 3 miesięcy po sezonie grzewczym.
Zarządca PGM Sp. z o.o. każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego
budynku dokonuje analizy całkowitych kosztów zużycia energii i ustala uśrednioną stawkę
zaliczki na następny okres rozliczeniowy. Zaliczka odpowiada wysokości całkowitych kosztów
zużycia energii cieplnej przez użytkowników budynku w ubiegłym okresie rozliczeniowym
i jest powiększana o wskaźnik przewidywanego wzrostu cen na podstawie taryf zatwierdzonych
przez Urząd Regulacji Energetyki i przewidywane prognozy warunków atmosferycznych
w przyszłym sezonie grzewczym.
Indywidualne koszty dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. są rozliczane przez
PGM na podstawie zasad zawartych w Regulaminie, który wszedł w życie z dniem
20 stycznia 2006 r.
II.
Stan prawny
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 45 a ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietni 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w przypadku, gdy wyłącznym
odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest właściciel lub zarządca budynku
wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczenie na poszczególne lokale całkowitych
kosztów zakupu ciepła.

- 3 W myśl przepisu art. 45 a ust. 9 cytowanej ustawy zarządca budynku wielolokalowego
dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła ma poszczególne
lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając
współczynniki porównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu
w bryle budynku, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalenie opłat w
sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Na podstawie art. 45 a ust. 10 ustawy Prawo energetyczne zarządca budynku
wielolokalowego wprowadza wybraną metodę w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń
ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowania cieplej wody zwanego
„regulaminem rozliczeń”, który podaje się do wiadomości odbiorców w terminie 14 dni od dnia
jego wprowadzenia do stosowania.
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego „dłużnik mający
względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu
świadczenia może wskazać, który dług chce zaspokoić.
Na uwagę zasługuje przepis art. 185 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami zarządca nieruchomości nie może czerpać korzyści
z zarządzania nieruchomości oprócz pobierania wynagrodzenia, chyba że umowa
o zarządzanie stanowi inaczej.
III.

Wnioski

Postępowanie wyjaśniające wykazało, że skargę pana Pacholskiego należy uznać za
bezzasadną z następujących powodów:
1) PGM ustala stawki przedpłat za ciepło w sposób racjonalny i zgodny z dyspozycją
przepisu art. 45 a ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietni 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) ,
2) PGM na bieżąco dokonywał korekt stawek przedpłat uwzględniając stawki opłat,
warunki atmosferyczne, modernizacje budynku,
3) PGM nie ustalił dowolnego okresu rozliczeniowego jak zarzuca skarżący, a okres
rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem zamontowania podzielników ciepła
w mieszkaniu. Przepis art. 29 ustawy o własności lokali stanowi, że rok kalendarzowy
jest okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej i nie odnosi się do opłat za
ciepło,
4) metody rozliczeń kosztów zostały ujęte w regulaminie wprowadzonym zgodnie
z dyspozycją przepisu art. 45 a ust. 10 ustawy Prawo energetyczne.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy odbiorca indywidualny w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej Nr 350 nie może więc rozliczać się osobiście, gdyż lokale w tym
budynku nie są opomiarowane, a jedynie posiadają podzielniki ciepła, które nie są
jednak przyrządami pomiarowymi,
5) PGM nie można pozbawić jak twierdzi skarżący pośrednika w rozliczeniach mediów.
Na uwagę w przedmiotowej sprawie zasługuje fakt, iż powstałe z rocznych rozliczeń
nadpłaty nie są, jak zarzuca skarżący, wielomilionowe. Postępowanie wyjaśniające wykazało,
że w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 350 wynosiły w ubiegłych latach od 2 tysięcy
złotych do 14 tysięcy złotych, a PGM jako zarządca nie finansuje z istniejących nadpłat swojej
płynności finansowej, co zarzuca skarżący.
Dodatkowo z wyjaśnień Zarządcy Wspólnoty – PGM Spółka z o.o. wynika, że:
1) wspólnota podjęła uchwałę z dnia 13.03.2002 roku, w której § 6 mówi:

- 4 ,, Członkowie wspólnoty deklarują wolę poniesienia kosztów wg swoich udziałów z tytułu
planowanego remontu”,
2) wspólnota mieszkaniowa podejmując uchwałę o termomodernizacji budynku nie
miała zgromadzonych niezbędnych środków na wykonanie przedsięwzięcia,
3) założeniem ekonomicznym przedsięwzięcia remontowego było, że spłata
zobowiązań Wspólnoty wobec Wykonawcy robót nastąpi m.in. także z oszczędności
kosztów za zużycie energii cieplnej.
Po wykonaniu termomodenizacji oszczędności w zużyciu energii w sezonie
grzewczym 2003 / 2004 wyniosły per saldo 14.902,71 zł.
Zarządca dokonując rozliczeń ciepła i kosztów prac termomodernizacyjnych wobec
poszczególnych właścicieli w przypadku występujących zobowiązań z tego tytułu
dokonał przerachowania nadpłaty za zużycie ciepła na pokrycie kosztów
termomodernizacji wobec właścicieli posiadających zadłużenie z tytułu wykonanego
remontu,
4) rozliczenie wobec pozostałych osób, w tym najemców budynku rozliczono
w oparciu o § 16 Regulaminu.
Wyjaśnienia powyższe należy uznać za zasadne, a przekazanie nadpłaty powstałej
z opłat za ciepło na poczet zobowiązań Wspólnoty wobec wykonawcy termomodernizacji,
za słuszne. Wobec powyższych okoliczności faktycznych i prawnych skargę pana Tadeusza
Pacholskiego należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

