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Ocena sposobu rozliczania
kosztów ogrzewania lokalu

w budynku wielorodzinnym
na podstawie indywidualnego rachunku

Evaluation of accounting for the cost of heating the premises in apartment building based on an individual account

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności
obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

D

yrektywa Parlamentu Europejskiego
2012/27/UE w sprawie efektywności
energetycznej w art. 9 pkt 3 „Opomiarowanie” wprowadza od 31 grudnia 2016 r.
w państwach członkowskich UE w budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych
z własnym źródłem centralnego ogrzewania/
chłodzenia prawny obowiązek zamontowania
liczników zużycia energii cieplnej/chłodniczej
oraz ciepłej wody dostarczanej do każdego
lokalu. Jeśli zastosowanie indywidualnych
liczników nie jest technicznie wykonalne lub
nie jest opłacalne, do pomiarów zużycia energii
cieplnej wykorzystane mają być podzielniki
kosztów ciepła montowane na grzejnikach [1].
W wielu publikacjach wskazywano źródła
błędów podziału kosztów na podstawie wska-
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zań ciepłomierzy lub podzielników kosztów
ogrzewania. Należy do nich przede wszystkim
wymiana ciepła pomiędzy sąsiednimi lokalami
[2, 3, 4, 5, 6]. W przypadku rozliczania kosztów
ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników dodatkowym źródłem
błędów są zyski ciepła z rur doprowadzających
ciepło do grzejników [7, 8, 9]. Efektem tych
błędów jest podział kosztów ogrzewania ograniczający się tylko do rejestracji ciepła z grzejników [10]. W szczególnych przypadkach może
się zdarzyć, że 90% ciepła do ogrzania lokalu
nie pochodzi z grzejników [11].
Przyczyny problemów związanych z rozliczaniem kosztów ogrzewania lokali w budynku
wielorodzinnym na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania przedstawiono w publikacji [12]. Zwrócono w niej także uwagę na trudną sytuację
tych użytkowników, którzy korzystają z ciepła
z grzejników do utrzymania komfortu zarówno
w zakresie temperatury, jak i jakości powietrza. W porównaniu z innymi użytkownikami,
utrzymującymi niską temperaturę wewnętrzną
i rzadko korzystającymi z wentylacji, mają rachunki zawyżone, opłacając w znacznej części
ciepło dostarczane do pomieszczeń wspólnych
lub emitowane przez nieopomiarowane grzejniki, np. w łazienkach. Część użytkowników
o nieracjonalnie wysokich rachunkach pozbawiona jest możliwości skutecznej obrony.
Sytuacja taka wynika z wielu przyczyn, do
których należą m.in.:
 brak jednoznacznego prawa,
 mało precyzyjne regulaminy rozliczeń, często niezgodne z przepisami prawa i zasadami logiki,

 brak kryteriów oceny usług rozliczeniowych

na poziomie jednostek rozliczeniowych
(budynków),
 brak kryteriów oceny usług rozliczeniowych
na poziomie jednostek użytkowych (lokali).
Jak już opisano w publikacji [12], ocena
sposobu rozliczania kosztów ogrzewania pojedynczego lokalu jest możliwa na poziomie zarządcy zasobów mieszkaniowych. Warunkiem
jednak jest posiadanie pełnej dokumentacji
rozliczeniowej. Celem niniejszego artykułu jest
opisanie prostego testu umożliwiającego ocenę sposobu rozliczania kosztów ogrzewania
stosowanego przez zarządcę nieruchomości
na podstawie rachunku dotyczącego pojedynczego lokalu.

Ocena jakości rozliczenia kosztów
ogrzewania na podstawie
analizy dokumentacji jednostki
rozliczeniowej
Do prawidłowej oceny zmian, jakie nastąpiły
w podejściu do sposobów rozliczania kosztów ogrzewania w ostatnich latach, należy
wykorzystać przykład niemieckiego rynku
budownictwa. Obowiązujące tam przepisy
obligują zarządców do powszechnego stosowania rozliczania kosztów ogrzewania według
zarejestrowanego zużycia. Brak możliwości
rejestrowania ciepła z przewodów rozprowadzających na terenie byłej NRD spowodował
zmianę przepisów dotyczących rozliczania,
zawartych w §7 ust. 1 rozporządzenia „o rozliczaniu zgodnym ze zużyciem” [13]. Doprecyzowaniem rozporządzenia są wytyczne Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich (Verein
Deutscher Ingenieure – VDI) opublikowane
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w marcu 2009 roku. Wytyczne te podają trzy
kryteria oceny zbiorczego rozliczenia kosztów
ogrzewania lokali w jednostce rozliczeniowej,
którą może być samodzielny budynek lub
grupa budynków zasilanych z jednego źródła
ciepła [14]. W wytycznych rozpatrywane są
następujące wskaźniki:
 udział ciepła emitowanego przez grzejniki
w całkowitym cieple dostarczonym do
budynku rw,
 odchylenie standardowe wartości znormalizowanego zużycia związanego z ogrzewaną
powierzchnią Sv,
 liczba lokali o niskim zużyciu ciepła γ.
Pierwszy wskaźnik określa ilość ciepła
całkowitego dostarczonego do budynku, która
zostaje przekazana do ogrzewanych pomieszczeń przez grzejniki. Jako wartość graniczną
przyjęto 34%. Oznacza to, że gdy ilość ciepła
wyemitowanego do poszczególnych pomieszczeń przez grzejniki z całego wolumenu ciepła
dostarczonego do budynku jest mniejsza niż
34%, to rozliczenie kosztów ogrzewania tylko
na podstawie rejestracji ciepła z grzejników
nie jest prawidłowe.
Drugi wskaźnik określa rozkład poszczególnych wartości zużycia odniesionych do
powierzchni na tle średniej wartości zużycia
dla całej jednostki rozliczeniowej (budynku).
Jest on opisywany przez tzw. odchylenie
standardowe, które nie może wynosić więcej
niż 0,85.
Trzeci wskaźnik określa udział lokali o małym jednostkowym zużyciu (zużycie ciepła na
jednostkę powierzchni) w średnim jednostkowym zużyciu dla całego budynku. Jako
małe przyjmuje się zużycie do 15% średniego
jednostkowego zużycia dla całego budynku
(suma wskazań zużycia przez sumę powierzchni wszystkich lokali opomiarowanych). Jako
graniczną liczbę lokali o małym zużyciu przyjmuje się także 15%.
Sposób wyznaczania wskaźników dla prostego przykładu rozliczenia kosztów ogrzewania małej jednostki przedstawiono w publikacji [12].

Ocena rozliczenia
kosztów zużycia ciepła
dla pojedynczego lokalu
Opisane powyżej wytyczne VDI można wykorzystać do oceny poprawności rozliczenia kosztów
ogrzewania całej nieruchomości, czyli wszystkich lokali jednostki rozliczeniowej. Można je
stosować także w Polsce, ponieważ jednostki
zużycia większości podzielników elektronicznych stosowanych w Polsce można z łatwością
przeliczyć na jednostki fizyczne zużytego ciepła
(średnio 1 jz = 1 kWh). Warunkiem stosowa-
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nia wytycznych do wspomnianej oceny jest
posiadanie pełnej dokumentacji rozliczeniowej
dla całego węzła ciepłowniczego. W razie braku
dostępności takiej dokumentacji, co w przypadku pojedynczego użytkownika jest normą,
nie można ich zastosować. Odbiorca mający
uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności
otrzymanego rozliczenia kosztów ogrzewania
swojego lokalu pozostaje bezradny w sporze
z zarządcą lub firmą rozliczeniową.
Poniżej przedstawiono prostą metodę oceny
indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania na podstawie analizy indywidualnego rachunku użytkownika. Ocena taka jest
możliwa do przeprowadzenia przez każdego
odbiorcę ciepła w budynku wielorodzinnym
pod warunkiem posiadania elementarnej wiedzy matematycznej i fizycznej.
W celu przedstawienia metody oceny rozliczenia kosztów analizie poddano rachunek
indywidualny przedstawiony na rysunku.
Dotyczy on jednostki użytkowej w budynku
40-lokalowym, 4-klatkowym i 5-kondygnacyjnym. Budynek ma izolację w postaci warstwy
styropianu o grubości 15 cm. Zewnętrzny
dostawca ciepła pobiera od odbiorcy opłaty
złożone z kosztów stałych (moc zamówiona,
opłata przesyłowa) i kosztów zmiennych
dostarczonej energii (iloczyn wskazań ciepłomierza i taryfy).
Na przedstawionym rachunku procedurą
podziału zostały objęte tylko koszty zmienne
dostawcy ciepła. Wszystkie składniki kosztów
stałych dostawcy zostały rozliczone w tzw.
zaliczkach miesięcznych i nie podlegały powtórnemu podziałowi (nie są uwzględnione
w przedstawionym rachunku). Zarządca wydzielił z tych kosztów zmiennych 10% i podzielił
je według powierzchni, aby uwzględnić w rozliczeniu z indywidualnym użytkownikiem koszty
ogrzewania pomieszczeń wspólnych i brak
podzielników na grzejnikach w łazienkach.
Tę część kosztów zarządca nazwał kosztami
stałymi, czego nie należy mylić z kosztami
stałymi dostawcy, omówionymi powyżej.
Pozostałe koszty zmienne dostawcy ciepła
zostały w 90% rozdzielone w proporcji do
znormalizowanych wskazań podzielników,
będących iloczynem jednorodnych wskazań
podzielników, współczynnika oceny i współczynnika wyrównawczego uwzględniającego
położenie lokalu w bryle budynku.
Jak wynika z przedstawionego rachunku,
nieruchomość, czyli jednostka rozliczeniowa, zużyła w trakcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego 593 GJ. Została za ten
okres obciążona przez dostawcę ciepła kwotą
41 298,95 zł. Analizowany lokal o powierzchni 60,84 m2 zużył 1259 znormalizowanych

reklama

ENERGIA

kwiecień 2016

75

ENERGIA

jednostek rozliczeniowych. W tym lokalu
współczynnik wyrównawczy wynosił 1. Stałe
koszty ogrzewania wyniosły 114,83 zł, zmienne 2940,73 zł, a koszty rozliczenia 23,10 zł,
co łącznie dało 3078,66 zł. Po uwzględnieniu zaliczki na koszty zmienne wynoszącej
1645,02 zł w lokalu występowała niedopłata
na kwotę 1433,64 zł.
Od strony formalnej przedstawione rozliczenie nie budzi wątpliwości. Warto jednak
dokonać jego analizy w kontekście wiedzy
inżynierskiej. Przede wszystkim należy przypomnieć, że te 3078,66 zł to tylko część kosztów
ogrzewania, która wynika z opłat zmiennych
dostawcy ciepła. W większości przypadków
koszty zmienne dostawcy wynoszą ok. 60%
kosztów całkowitych, a koszty stałe 40%.
Jeżeli przyjmiemy takie proporcje kosztów dla
nieruchomości, to całkowite koszty stałe dla
tego budynku powinny wynosić ok. 27 533 zł,
czyli dla analizowanego lokalu 766 zł. Ze zsumowania kosztów stałych i zmiennych podanych na rysunku wynika, że całkowite koszty
ogrzewania tego lokalu wyniosły 3844 zł, czyli
intuicyjnie można je określić jako stosunkowo
wysokie. W dalszym ciągu jednak, nie mając
żadnych narzędzi oceny, rachunek taki można
zaakceptować. Lepiej jednak przeprowadzić
jego szczegółową analizę.
Budynek zużył na ogrzanie lokali oraz
pomieszczeń wspólnych 593 GJ, czyli
164 722 kWh. W tym zużyciu mieszczą się
także straty ciepła w instalacji od źródła ciepła
(węzła) do poszczególnych grzejników. Analizowanemu lokalowi przypisano, jak wynika
z proporcji zawartych na rachunku, zużycie ciepła równe 46,92 GJ (593 GJ×1259 jz/15 913
jz), czyli 13 032 kWh, ponieważ całkowita ilość
jednostek zużycia w budynku wyniosła 15 913,
a w lokalu użytkownika 1259. Łatwo wyliczyć,
że odbiorca zużył w okresie rozliczeniowym
7,91% (1259/15 913) ciepła dostarczonego do
całego budynku, uczestnicząc w 2,78% jego
powierzchni (60,84/2188,20). Przynajmniej
za zużycie takiej ilości ciepła wystawiono
użytkownikowi rachunek i musi za nią zapłacić.
Czy możliwe, żeby ten lokal zużył tyle ciepła?
Bilans zużycia ciepła przez lokal został
sporządzony przy założeniu, że pewna ilość
ciepła, oszacowana przez zarządcę na 10%,
została zużyta przez wszystkich użytkowników
(pomieszczenia wspólne, straty przesyłu).
Jeżeli zgodnie z założeniami regulaminu 90%
całkowitego zużycia ciepła przez budynek,
czyli 533,70 GJ, zużyte zostało przez grzejniki
w lokalach, to na lokal użytkownika przypadało 42,23 GJ, czyli 11 729 kWh. Pytanie,
jakie trzeba postawić, brzmi: czy instalacja
grzewcza w lokalu naszego użytkownika jest
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Lp.

Typ grzejnika

Wielkość (liczba członów)

Podzielniki

Moc [W]

1

S130-1

6 elementów

tak

692

2

S130-1

9 elementów

tak

1012

3

S130-1

16 elementów

tak

1733

4

S130-1

4 elementy

nie

471

Tabela. Zestawienie wydajności grzejników w analizowanym lokalu

w stanie zapewnić taką ilość ciepła? Jeżeli
odpowiedź jest pozytywna, kolejne pytanie
jest następujące: jakie warunki muszą być
spełnione, żeby tak się stało?
W analizowanym lokalu zamontowane są
cztery grzejniki – ich typ, wielkość oraz wydajność dla parametrów 90/70/20°C podano
w tabeli. Sumaryczna moc grzejników w lokalu wynosi 3908 W. Została ona wyznaczona
w oparciu o poradnik [15] dla warunków
obliczeniowych, czyli dla parametrów wody
grzewczej 90/70/20°C. W ciągu przeciętnego
sezonu grzewczego parametry takie nie są
osiągane, ponieważ warunki obliczeniowe
występują niezmiernie rzadko. Średnia temperatura zewnętrzna sezonu grzewczego dla III
strefy klimatycznej (lokalizacja analizowanego
budynku) waha się od 2 do 4°C, co dzięki
regulacji pogodowej przekłada się na średnią
temperaturę wody grzewczej ok. 50°C. Wykorzystując ogólnie znane zależności [16] i mając
do dyspozycji powyższe dane, można obliczyć
teoretyczną ilość ciepła dostarczonego do
analizowanego lokalu:
Q n = φn τ

(1)

Zmiana wydajności grzejnika w zależności
od temperatury wody grzewczej opisana jest
zależnością:
φ  ∆t 
=
φn  ∆tn 

k

(2)

gdzie:
∆t =

t z + tp
2

− tL

(3)

Użyte w tych zależnościach oznaczenia to:
Qn – ilość ciepła dla warunków obliczeniowych, J;
φn – wydajność grzejnika dla warunków obliczeniowych, W;
∆t – różnica temperatury dla warunków rzeczywistych (2) (średnich warunków sezonu
grzewczego),
∆tn – różnica temperatury według (3) dla
warunków obliczeniowych, °C;
τ – czas, s;
tz – temperatura zasilania, °C;
tp – temperatura powrotu, °C;
tL – temperatura pomieszczenia, °C – przyjęto
20°C;

k – wykładnik potęgowy równania opisującego
przepływ ciepła z grzejnika do pomieszczenia – przyjęto 1,3 [17].
Po odpowiednich przekształceniach otrzymano zależność podającą czas działania instalacji grzewczej dla średniej temperatury
zewnętrznej sezonu grzewczego:
k

 ∆t  Q
τ =  n
 ∆t  φn

(4)

Podstawiając do równania (4) odpowiednio:
za ∆tn wartość 60°C dla warunków obliczeniowych (90/70/20°C), za ∆t wartość 30°C
dla średnich warunków sezonu grzewczego,
za Q wartość 11 729 kWh, czyli ilość ciepła
wyznaczoną z przeprowadzonej analizy (za
taką ilość musiał użytkownik zapłacić), oraz za
φn wartość 3908 W, można wyznaczyć czas
działania instalacji. Wynosi on 7390 godzin,
czyli prawie 308 dni. Jest to okres dłuższy
niż sezon grzewczy, który przeciętnie dla III
strefy trwa 210 dni. Żeby instalacja w lokalu
użytkownika oddała 42,23 GJ, musiałaby
pracować bez przerwy przez 10 miesięcy.
Na analizowanym przykładzie widać, że
rachunek za ciepło wystawiony użytkownikowi
jest błędnie wyliczony. Instalacja grzewcza
w lokalu użytkownika, nawet działając przez
pełen sezon grzewczy, nie ma technicznych
możliwości dostarczenia tej ilości ciepła, którą
przypisano użytkownikowi.
Warto sprawdzić, ile rzeczywiście ciepła
dostarczyły grzejniki w tym lokalu. Według
materiałów firmy, która dostarczyła podzielniki
do tego budynku i wyznaczyła koszty ogrzewania, 1,144 jednostki zużycia podzielnika
(iloczyn jednorodnego wskazania podzielnika
i współczynnika oceny) przelicza się na 1 kWh
ciepła wyemitowanego przez grzejnik. W tym
lokalu, jak wynika z rysunku, zarejestrowano
1259 jz, czyli 1100 kWh (3,96 GJ). Dodając
do tego ciepło z grzejnika w łazience pozbawionego podzielnika, wynoszące 0,55 GJ,
otrzymamy 4,51 GJ, czyli ponad dziewięć
razy mniej. Grzejnik w łazience ma 14% mocy sumy grzejników z podzielnikami (471 W
z 3437 W to prawie 14%).
Powyższy przykład przedstawia sposób
sprawdzenia, czy dostarczony przez zarządcę
rachunek za koszty ogrzewania na podstawie
wskazań elektronicznych podzielników jest

rynekinstalacyjny.pl

Tutaj więcej
informacji
o zaworach
i siłownikach
Acvatix!

Acvatix nowej generacji
– pewność doskonałej obsługi
Szybszy montaż i uruchomienie instalacji HVAC
– dzięki jednorodnej konstrukcji siłowników i prostocie obsługi.

Podstawowe korzyści, jakie przynosi nowy typoszereg
siłowników Acvatix™, to jednorodna konstrukcja i łatwość
obsługi, ale również wzornictwo ukierunkowane na funkcjonalność. Zapewnia to wielofunkcyjne, ergonomiczne
pokrętło sterowania ręcznego, które można obsługiwać

jednakowo wygodnie niezależnie od pozycji montażu
siłownika, oraz czytelny z daleka wskaźnik trybu pracy
i stopnia jego otwarcia. Te unikatowe cechy pozwalają
zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku podczas montażu,
uruchomienia i optymalizacji pracy instalacji.

www.siemens.com/acvatix

ENERGIA

prawidłowy. Każdy użytkownik może przeprowadzić takie obliczenia we własnym zakresie.

Przyczyny błędów w rozliczeniach
kosztów ogrzewania
Wieloletnia praktyka rozliczania kosztów
ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych pozwala na sformułowanie przyczyn
nieprawidłowych rozliczeń. Łatwiej będzie je
zdefiniować w przypadku opisania modelowej
procedury rozliczenia kosztów ogrzewania dla
pojedynczego lokalu.
Koszty ciepła dostarczanego do jednostki
rozliczeniowej poprzez węzeł ciepłowniczy lub
z tzw. lokalnego źródła ciepła (kocioł gazowy,
olejowy lub na paliwo stałe) muszą być rozdzielone na wszystkich jego użytkowników.
Część kosztów rozdzielana jest w oparciu
o powierzchnię. Pozostała, związana z ilością
zużytego ciepła, rozdzielana jest w oparciu
o wskazania urządzeń wskaźnikowych, w tym
przypadku podzielników montowanych na
wszystkich grzejnikach w lokalach. Czyli koszty
ciepła użytkowego w lokalach oraz ciepła pomieszczeń wspólnych i traconego w instalacji
rozprowadzającej do grzejników w lokalach
rozdzielane są w proporcji do wskazań podzielników na grzejnikach w lokalach. W tym
stwierdzeniu zawarte jest pierwsze źródło błędu, ponieważ użytkownicy niemający wskazań
na podzielnikach nie tylko nie płacą za ciepło
zużyte w swoich lokalach, ale także za ciepło
tracone w budynku oraz pomieszczeniach
wspólnych.
Następne źródło błędu wynika z faktu, że
ciepło z miejsca jego dostarczenia, czyli np.
węzła ciepłowniczego, dopływa do poszczególnych lokali przez przewody instalacyjne
(piony) oraz grzejniki. Ciepło dostarczane do
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lokalu przez piony nie jest opomiarowane.
Przewody instalacyjne w lokalach korzystnie
położonych w bryle budynku, szczególnie na
niższych kondygnacjach, przy obniżonych
temperaturach na głowicach termostatycznych, są często jedynym źródłem ciepła
w tych pomieszczeniach. Użytkownicy tych
lokali nie biorą dzięki temu udziału w pokrywaniu kosztów ciepła dostarczonego do
budynku.
Trzecim źródłem błędów w systemie rozliczania kosztów ogrzewania opartym na wskazaniach nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania jest brak skutecznej izolacji
pomiędzy sąsiednimi lokalami. Przepływ ciepła
między nimi potęguje dysproporcje pomiędzy
minimalnymi i maksymalnymi kosztami ciepła
w opłatach zmiennych. Skutkuje to tym, że
w jednym budynku wiele jest lokali o tzw.
zerowych wskazaniach podzielników, których
użytkownicy nie płacą za ciepło w ogóle,
a pozostali muszą pokrywać koszty ogrzewania
nie tylko swoich lokali, ale także sąsiednich
oraz koszty pomieszczeń wspólnych i ciepła
traconego w budynku.

Wnioski i podsumowanie
Przedstawione w publikacji obliczenia wykazały, że:
1. Na podstawie indywidualnego rachunku za
dostarczoną energię cieplną można dokonać
oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła
w lokalu mieszkalnym.
2. Stosowane parametry czynnika grzewczego, długość sezonu grzewczego i możliwości stosowanych grzejników ograniczają maksymalne zużycie ciepła w lokalu
mieszkalnym i umożliwiają weryfikację
naliczonych opłat.

..................................................................................

Rozliczanie indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych
podzielników wywołuje wśród użytkowników lokali wiele kontrowersji. Brak prostej
metody oceny pojedynczego rozliczenia uniemożliwia jego reklamowanie. Skuteczne dla
oceny prawidłowości rozliczania zużycia ciepła mogą być kryteria zaproponowane przez
Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów (VDI). Warunkiem wykorzystania tych kryteriów
jest posiadanie pełnej dokumentacji rozliczeniowej budynku wielorodzinnego. W artykule
zaproponowano sposób oceny poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie rachunku dla pojedynczego lokalu. Dla przykładowego rachunku wykazano błędy
w naliczonym zużyciu ciepła i wymaganych opłatach. Podano najważniejsze przyczyny
błędów w procedurze rozliczania kosztów ogrzewania.

Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accounting for individual heating costs based on indications allocators is controversial among users of premises. There is no simple methodology to evaluate a single
settlement prevents it from advertising. Effective assessment of the correct accounting
for the consumption of heat may be criteria proposed by the Association of German
Engineers (VDI). Prerequisite for the use of these criteria is to have full documentation
of a block of settlement. The article proposes a method to assess the proper billing of
heating costs based on the bill for a single apartment. The major causes of errors in
the accounting procedure of heating costs are described.
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W aspekcie mającej nastąpić z końcem br.
implementacji do polskiego prawa dyrektywy
Parlamentu Europejskiego 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, skutkującej
obowiązkiem stosowania w budownictwie
wielolokalowym rozliczeń kosztów ogrzewania zgodnych ze zużyciem, pilne staje się
dostosowanie tych rozliczeń do warunków
polskiego budownictwa. Brak działań w tym
kierunku pogorszy sytuację indywidualnego
użytkownika w jego kontaktach z właścicielem lub gestorem zasobów mieszkaniowych.
Może to spowodować niepowetowane straty
społeczne w postaci utraty zaufania do wdrażanego prawa oraz skutkować lawinowym
wzrostem sporów sądowych dotyczących
kosztów ogrzewania.
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