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sprawie zajęcia stanowiska odnośnie możliwościzawarcia umowy sptzedaĘ ciepła bądź
wskazania sposobu rozliczania za dostarczone i odebrane ciepło z podmiotem nie

posiadającym przyłącza i węzła cieplnego
sp łdzielni mieszkaniowej,

w wyniku wydzielenia tego podmiotu ze
kt ra zaopatrywarta jest w ciepło za pośrednictwem węzła

nalezącego do przedsiębiorstwa energetycznego, pozwalam sobie przedstawi następujący
pogląd.
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W pierwszym rzędzie pragnę podkreślić,że nie budzi w mojej ocenie wątpliwości
iŻ wydzielona ze sp łdzielni mieszkaniowej wsp lnota mieszkaniowa powinna podjąć

niezbędne działanla w celu zagwatarfowania swoim członkom możliwościkorzystania

z należących do sp łdzielru instalacji za pośrednictwem kt rych ciepło dostarczane jest
poszczeg lnych budynk w. Nalezy bowiem w szczeg lnościmie na wzg1ędzie,
członkowie wydzielonej wsp
budowy fragment w sieci
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lnoĘ

mieszkaniowej

r wnież partycypowali w

do
że

kosztach

instalacji odbiorczych wybudowanych na potrzeby ptzyłączeft

budynk w nalezących - w momencie przyłączeria - do sp łdzielni mieszkaniowej. Ztego
względu r wnież sp łdzielnia mieszkaniowa powinna wykazać wolę załatwienia sprawy
w spos b uwzględniający powyższąokoliczność.

na szczeg lne podkreślenie zasługuje fakt, i na te okolicznośpowinny
zwr cić uwagę władze obydwu podmiot w, kt re mają przecieŻ obowiąpek działana
w interesię swoich członk w, Że z przesłanej mapy odzw'ierciedlającej usytuowanie
budynk w należących do sp łdzielni mieszkaniowej, budynku naleŻącego do wsp lnoty
Ponadto,

mieszkaniowej oraz przebieg instalacji zewnętrznej zawęzłemcieplnym, wynika, Że zawarcie

przęzte dwa podmioty porozumienia w zakresię rozliczaniakosztów zakupu ciepła do węzła
cieplnego (zasady w tym zakresie reguluje art. 4laustawy z dria 10 kwietria 1997 r. Prawo
energetycznę _ Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, z późn. zrrr.) jest jedynym racjonalnym

rozwią,zaniem

nie powodującyn dla Żadnej ze ston dodatkowych kosztów. KoszĘ

te wynikĄty bowiem z koniecznościdoprowadzeria ptzez spółdzielnię mieszkaniową
instalacji zewnętrznej do budynku wielolokalowego oznaczone1o nr III, do którego ciepło
obecnie dostarczane jest za pośrednictwem instalacji ptzebiegających w granicach budynku

należącego do wspólnoty mieszkaniowej,

a

takłŻe

z

konieczności poniesienia ptzez

tę wspólnotę opłaĘ za ptzyłączetie, której wysokość- czego nie można wykluczyć
w okolicznościach tej konkretnej sprawy

_

mogłaby być ustalona wedfug zasad określonych

w art. 7 ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne. Podzielió bowiem nalezy Pana stanowisko
zaprezentowane w piśmieskierowanym do Biura Prawnego Urzędu Regulacji Energetyki,
Żę ztteściart. 5 ust. 1 ustawy _ Prawo enetgeĘczne wynika, iż warunkiel$ zawarcia umowy

sprzeduŻy ciepła ze wspólnoĘ mieszkaniową

jest przyłączerue tego podmiotu do sieci

ciepłowniczej za pośrednictwem odrębnego przyłącza. Powołany przepis stanowi bowiem,

że dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się po uprzednim prrylączeniu do
sieci, ó którym mowa w art. 7|na podstawie umowy sprze{aĘ i umb-wy-o_świadczenie usług-

przesyłania lub dysĘbucji energii elektrycznej.

Z

kolei ust.

2

ww. przepisu stanowi,

że umowa sprzeduŻy powinna określaćm.in. miejsce dostarczenia paliw gazowych lub energii

do odbiorcy, która to wielkośó jest pochodną wydanych i zrealizowanych warunków
przyłączerua. Na dzień dzisiejszy wspólnota mieszkaniowa nie jest przyłączona do sieci
przedsiębiorstwa energetycznego' lecz do instalacji odbiorczej na\eżącej do spółdzielni
mieszkaniowej. Dopiero po zawarciu umowy

o

przyłączenie

i

ztea1izowaril] ptzez strony

umowy prac określonychw warunkach ptzyłączenia, będzie mogło nastąpić przyłączenie
wspólnoty mieszkaniowej do sieci ciepłowniczej i zawarcie umowy sprzedaĘ ciepła.
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