
Czy podzielnik kosztów centralnego ogrzewania 
w budynkach wielorodzinnych może być niemal 
dwukrotnie tańszym urządzeniem w porównaniu 

do indywidualnego ciepłomierza? Otóż tak. Za zakup i obsługę 
ciepłomierza zapłacimy rocznie 70 zł, zaś za dostawę, 
montaż i rozliczenie podzielników tylko ok. 40 zł. Na domiar 
tego, podzielnik sprawiedliwiej policzy zużytą energię.

Temat rozliczeń kosztów ogrzewania budynków wielorodzin-
nych staje się cieplejszy zawsze z nadejściem sezonu grzewczego. 
Ostatnie lata pokazały, że konieczność włączenia ogrzewania 
pojawiała się już we wrześniu. Jaką niespodziankę szykuje nam 

aura w tym roku, nie wiemy. Wiemy jednak, że znajomość 
tematu pomaga. Prezentujemy zatem garść nowości z tematu 
podzielników.

Podzielniki w białostockiej mieszkaniówce zagościły ponad 
20 lat temu. Temat zdążył zaaklimatyzować w środowisku i tylko 
co rusz wybucha afera związana z podzielnikami, jeśli ktoś musi 
zbyt dużo dopłacić za zużyte ciepło. W związku z tym, że za chwilę 
znów zaczniemy sezon grzewczy, wróćmy jeszcze raz do tematu 
dzielenia się kosztami ogrzewania.

Wiadomo, że za zużycie wszelkich mediów dostarczanych 
do budynku trzeba zapłacić. Zapłacić według ilości zużycia. I tak 
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Od początku przyszłego roku nabywcy mieszkań, którzy chcą unik-

nąć ubezpieczenia kredytu, będą musieli wnieść wkład wynoszący 
15 %. Mniej zamożne osoby, które w dalszej przyszłości planują zakup 
mieszkania, już teraz powinny rozpocząć oszczędzanie na minimalny 
wkład własny. Ile musimy na niego oszczędzać?

  Z     – . 20
Cztery lokale w zabudowie bliźniaczej usytuowane wśród domów 

jednorodzinnych na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku - to najnowsza 
propozycja mieszkaniowa fi rmy Dom Trade. Kameralne miejsce, 
wyjątkowe mieszkania – tak najprościej scharakteryzować można 
mieszkania powstające przy ul. Jałowcowej w Białymstoku.

  L      – . 29
W świecie architektury wnętrz jak w świecie mody, każdy kolejny 

sezon niesie za sobą oryginalne projekty oraz niestandardowe 
rozwiązania. Podpowiadamy zatem co będzie modne w kwes  i 
oświetlenia wnętrz. Pamiętać należy, że już na etapie prac projek-
towych należy przyjrzeć się kwes  i oświetlenia wnętrza.
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płacimy za wodę tyle ile wskaże nam wodomierz. Za prąd – ile 
wynika z licznika, za gaz – z gazomierza itd. Najtrudniejszym 
medium do policzenia jest energia cieplna.

O ile nie ma z nią kłopotów w przypadku budownictwa jed-
norodzinnego, to już w budynkach wielorodzinnych przysparza 
to szereg problemów. Bo licznik w węźle budynku pokazuje ilość 
ciepła pobraną przez całą nieruchomość . Teraz administratorowi 
pozostaje podzielić tę ogólną liczbę na poszczególne mieszkania. 
I w tym pomagają podzielniki. Po raz kolejny przypomnijmy, 
iż nie mierzą one ilości zużytego ciepła, a jedynie pokazują jak 
intensywnie pracowały poszczególne grzejniki w bloku. Ustalają 
proporcje zużycia ciepła przez poszczególne grzejniki a w efekcie 
przez poszczególne mieszkania. Dane odczytane z podzielników 
są wprowadzane do programu rozliczeniowego, który przelicza 
wyparowane kreski lub cyferki z podzielników na pieniądze. 
Istotnym elementem systemu rozliczeniowego są współczynniki 
korekcyjne. Bo mieszkanie mieszkaniu nie jest równe. Wiadomo, 
że do ogrzania mieszkań skrajnych potrzeba zużyć więcej ciepła 
niż środkowych itd. O prawidłowym doborze współczynników 
pisaliśmy w jednym z ostatnich wydań Nieruchomości Podlaskich. 
Zachęcam do sięgnięcia po wydanie archiwalne.

Hipotetycznie, wszystko jest więc w porządku. Ale przeanali-
zujmy sytuację, kiedy właściciel jednego z mieszkań wyjeżdża zimą 
na dwutygodniowy urlop na narty i z dobrze pojętej oszczędności 
zakręca wszystkie grzejniki. Podzielniki wykażą za ten czas zerowy 
odbiór ciepła. Jaka powinna panować temperatura w domu jed-
norodzinnym, w którym na pół miesiąca wyłączymy ogrzewanie? 
Taka jak na zewnątrz. A czy w opisywanym powyżej mieszkaniu 
będzie tak samo? Nie. Temperatura nie spadnie niżej niż 16 stopni. 
Dzieje się tak dlatego, że mieszkanie to ogrzewają sąsiedzi oraz 
elementy grzejne nieopomiarowane i piony centralnego ogrzewa-
nia. Ich grzejniki pracują więc intensywniej,a podzielniki nakażą 
im zapłacić więcej. Sprawiedliwe? No, jakby nie.

Nawet jeśli blok będzie na tyle nowoczesny, że instalacja 
centralnego ogrzewania pozwoli na montaż indywidualnych 
liczników ciepła, to licznik również wykaże w tej sytuacji zużycie 
równe zero. A w lokalu będzie nadal panować temperatura zbliżo-
na do 16 st. C. Liczniki sąsiadów wykażą wyższe zużycie energii, 
na poczet ogrzewania sąsiada – urlopowicza.

– Stąd pomysł skonstruowania podzielnika, który rozwiąże 
powyższe problemy – wyjaśnia Henryk Kazimierczuk, prezes 
fi rmy Visterma z Białegostoku, która wymyśliła i oferuje nowe 
podzielniki. – Innowacją urządzenia jest pomiar średniej tem-
peratury w pomieszczeniu. Jeśli nawet mamy zamknięty dopływ 
gorącej wody do grzejników, to podzielnik odnotuje temperaturę 
panującą w mieszkaniu. W efekcie końcowym w rozliczeniu in-
dywidualnym każdego mieszkańca znajdzie się oprócz kosztów 
stałych i zmiennych z tytułu pracy grzejnika dodatkowa, pozycja 
tzw. komfort cieplny (średnia temperatura w lokalu w okresie 
grzewczym).

Na potwierdzenie tych słów przytoczmy trochę obliczeń.
Zacznijmy od podzielników. Porównajmy koszty montażu 

i rozliczenia zużycia energii w oparciu o podzielniki kosztów 
i ciepłomierzy w okresie dziesięcioletnim, biorąc pod uwagę koszty 
dostawy i montażu podzielników centralnego ogrzewania oraz 
wykonania usługi rozliczenia kosztów. A więc tak:

  podzielnik koszt: 45 zł/sztukę/na 10 lat – tyle wynosi ży-
wotność baterii
  rozliczenie kosztów c.o.: 8 zł/sztukę/rocznie
  średnia ilość podzielników na mieszkanie: 3,5 sztuki
  Całkowity koszt obsługi mieszkania (zakup podzielników 
plus rozliczenie) w okresie 10letnim
  3,5 x 45 zł+3,5 x 8 zł x 10 lat = 437,50 zł

średnioroczny koszt to 43,75 zł

A teraz liczniki. Koszty dostawy i montażu ciepłomierza 
mieszkaniowego oraz wykonania usługi rozliczenia kosztów c.o. 
w okresie 10-ciu lat.

  koszt ciepłomierza: 400 zł
 wykonanie legalizacji ciepłomierza po pięciu latach i wy-
mianą baterii (obowiązkowe): 245 zł
  usługa rozliczenia kosztów c.o.: 8 zł/sztukę/rocznie
  całkowity koszt obsługi mieszkania (zakup ciepłomierza 
+ legalizacja +rozliczenie) w okresie 10-letnim:
  400 zł + 245 zł,00 + 80 zł = 725 zł na 10 lat

średnioroczny koszt: 72,50 zł

Z wyliczeń wynika, iż podzielnik kosztów jest prawie dwu-
krotnie tańszym urządzeniem w porównaniu do ciepłomierza. 
Jednocześnie podzielnik dokonuje pomiaru średniej temperatury 
w okresie grzewczym w mieszkaniu. Rejestracja tej temperatury 
uwzględnia przepływ ciepła pomiędzy lokalami oraz zyski ciepła 
z nieopomiarowanej części instalacji centralnego ogrzewania 
przebiegającej przez mieszkanie (piony i gałązki c.o.). Jest więc 
urządzeniem dokładniej, czy też sprawiedliwiej liczącym zużytą 
energię cieplną.

Barbara Klem
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Wrzesień to czas wzmożonych poszukiwań mieszkań do wynajmu. 
Jak znaleźć wymarzone lokum? Jak uniknąć pułapek i zawrzeć umowę 
skutecznie zabezpieczającą nasze interesy? Na te i wiele innych 
pytań nurtujących klientów odpowiedzą pośrednicy biorący udział 
w akcji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i serwisu Morizon.
pl – Bezpieczny najem. Ogólnopolska kampania skierowana do osób 
poszukujących ofert najmu mieszkań trwa od połowy sierpnia. 
W całym kraju na pytania i wątpliwości konsumentów odpowie-
dzą pośrednicy z niemal 200 biur nieruchomości. Profesjonaliści 
pomogą nie tylko w znalezieniu odpowiedniego mieszkania, ale 
też w bezpiecznym zawarciu transakcji. Wykaz biur biorących udział 
w kampanii – www.pfrn.pl.

W  
O 11,2 % więcej budów rozpoczęły do końca czerwca deweloperzy, 

spółdzielnie mieszkaniowe i osoby fi zyczne. Rośnie także liczba 
mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia. Druga połowa 
roku ma być jeszcze lepsza – prognozują dane Głównego Urzędu 
Statystycznego. W pierwszym półroczu na rynku przybyło 63,7 
tys. mieszkań, o ok. 4 % mniej niż w tym samym okresie 2014 r. 
Rozpoczęto natomiast 80,3 tysięcy inwestycji i uzyskano pozwolenia 
na budowę 86,4 tysięcy mieszkań (o 13 % więcej w zestawieniu 
z okresem I-VI 2014 r.).

N  40+
575 tysięcy mieszkań – tyle lokali jest w Polsce wynajmowanych 

przez osoby fi zyczne – wynika z danych GUS. Co może wiele osób 
zaskoczyć najemcami są przeważnie osoby po czterdziestce, a nie 
głośni studenci. Najemców w wieku 40-59 jest bowiem w Polsce 
216 tysięcy. To aż 38 % z ogólnej liczby 575 tysięcy nadwiślańskich 
najemców. W bardziej studenckiej grupie wiekowej (do 30 roku 
życia) najemców jest tylko 111 tysięcy. Można więc spokojnie 
zaryzykować stwierdzenie, że studenci stanowią w Polsce mniej niż 
jednego najemcę na pięciu.

Publikacja GUS zwiera też sporo innych ciekawostek. Z danych 
urzędu można na przykład wyliczyć, że aż 90,7 % mieszkań wynaj-
mowanych leży w miastach. Tylko 53 tysiące najemców mieszka 
na wsiach. Na przeciętnego najemcę przypadają 23 mkw. lokalu, 
podczas gdy średnia dla nieruchomości zajmowanych przez wła-
ścicieli to ponad 28 mkw.

Z   
Dwa miliony Polaków spłaca obecnie kredyt hipoteczny. A jeszcze 

niedawno było to w Polsce nowością, dostępną dla nielicznych. Mija 
właśnie dziesięć lat od momentu, który można uznać za symboliczny 
początek hipotecznego boomu. W 2005 r. po raz pierwszy kredyty 
mieszkaniowe stały się liczącą pozycją w por  elu banków – ich 
udział przekroczył wówczas 20 %c. Iskrą, która rozpoczęła gwałtowny 
rozwój było wprowadzenie do oferty banków kredytów walutowych. 
W ostatnich latach kredyty hipoteczne wyraźnie zeszły na drugi 
plan. Mimo rekordowo niskich stóp procentowych i wprowadzenia 
programu dopłat „MdM” Polacy nie palą się do zaciągania długo-
letnich zobowiązań.
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W budownictwie wielorodzinnym powszechne są zjawiska 
fizyczne takie jak przenikanie ciepła przez ściany pomiędzy 
mieszkaniami oraz „pobieranie” ciepła przez lokale z pionów 
ciepłowniczych. To skłoniło polskich inżynierów do skonstruowa-
nia urządzenia, które uwzględni (pomierzy) ten proces. Pomysł 
polegał na zastosowaniu mierników temperatury w urządzeniach, 
które były stosowane do rozliczeń ciepła tj. w elektronicznych 
podzielnikach. Rozliczenie kosztów w oparciu o elektroniczne 
podzielniki wykorzystujące jednocześnie pomiar temperatury 
w pomieszczeniach uzyskało pozytywną ocenę wśród naukowców 
z branży ciepłownictwa wyższych uczelni w Polsce oraz aprobatę 
Instytutu Techniki Budowlanej. Ponadto, takie rozwiązania 
zakłada również projekt nowelizacji Prawa energetycznego. 
Bardzo ważne jest to, że nasi klienci którzy zdecydowali się 
na zastosowanie tych urządzeń, są zadowoleni. W województwie 
podlaskim do takich należą członkowie m.in. Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Zapraszam do współ-
pracy pracowników spółdzielni, administratorów budynków oraz 
zarządców nieruchomości.


