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Szanowny

Panie

Rzeczniku,

W odpowiiidzi na pismo z dnia 7 listopada 2018 r. znak sprawy: IV.7215.186.2016.DZ
dotyczące

aktualnego

etapu

prac

Grupy

Roboczej ds.

określenia

wytycznych

dla

indywidualnego rctziiczania kosztów zakupu ciepła w budynkach wieloiokalowych (zwanej
dalej: Grupa Robocza), uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Członkowie: Grupy Roboczej podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się dnia 27
września 2018 r. ze względu na szeroki zakres zadań oraz w celu usprawnienia pracy,
utworzyli dwa zespoły. Pierwszy z zespołów pracuje nad przygotowaniem zbioru zaleceń do
metodyki

rozliczania

kosztów

ciepła

dostarczonego

do

budynku

wielolokalowego.

ułatwiającym prawidłowe jego rozliczanie na poszczególne lokale. Zalecenia te będą
określał)-: optymalry sposób opomiarowania instalacji w budynku, kwestie, które powinien
normować wewnętrzny regulamin rozliczeń danego budynku oraz zalecane metodologie
podziału kosztów ciepła, dla opisanych metod opomiarowania budynku wraz ze wzorami do
obliczeń. Drugi z zfispołów pracuje nad techniczną stroną pomiarów ciepła zużytego przez
dany budynek/lokal oraz nad opiniowaniem w tym zakresie obowiązujących przepisów
prawa. Wnioski z piacy poszczególnych zespołów będą udostępniane wszystkim członkom
Grupy Roboczej.
W dniu 7 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu odpowiedzialnego
za przygotowanie zaleceń do metodyki rozliczania kosztów dostarczonego do budynków
wieloiokalowych

ciepła.

Na

niniejszym

spotkaniu

przedstawiona została

propozycja

bazowego zestawienia zaleceń oraz zgłoszone zostały uwagi i zastrzeżenia do treści
niniejszego dokumentu.

Po dyskusji wprowadzono uzgodnione zmiany oraz wyznaczono

harmonogram dalszych prac.
Kolejne spotkanie zespołu zajmującego się przygotowaniem zbioru zaleceń do
metodyki rozliczania kosztów zakupu ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego
odbędzie się 28 listopada br., w jego trakcie planowane jest uzgodnienie ostatecznej wersji
zapisów, które mają być zawarte w tworzonych zaleceniach. Prace zespołu zakończą się wraz
z opracowaniem dokumentu obejmującego w>'mienione powyżej zalecenia, co planowane jest
do końca bieżącego roku, natomiast na początku 2019 roku przewiduje się jego publikację na
stronie internetowej Ministerstwa Energii
Posiedzenie zespołu drugiego pracującego nad techniczną stroną pomiarów ciepła
zużytego przez dany budynek/lokal oraz nad opiniowaniem, w tym zakresie, obowiązujących
przepisów prawa, odbędzie się w trzecim tygodniu grudnia. Aktualnie zbierane są materiały
oraz ustalany jest harmonogram pracy niniejszego zespołu.
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