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Dyrektywa 2012/27/UE 
(wybrane postanowienia dot. indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła c.o. i c.w.u.) 

 

Artykuł 9 - Opomiarowanie  
 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by na tyle, na ile jest to technicznie wykonalne, 

uzasadnione finansowo i proporcjonalne do potencjalnej oszczędności energii, odbiorcy 

końcowi energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła sieciowego, chłodu sieciowego oraz ciepłej 

wody uŜytkowej mieli moŜliwość nabycia po konkurencyjnych cenach indywidualnych 

liczników, które dokładnie oddają rzeczywiste zuŜycie energii przez odbiorcę końcowego                   

i podają informacje o rzeczywistym czasie korzystania z energii.  
 

Taka moŜliwość nabycia liczników indywidualnych po konkurencyjnych cenach jest 

zapewniana w przypadku:  
 

a) wymiany liczników, chyba Ŝe jest to technicznie niewykonalne lub nieopłacalne w stosunku 

do szacowanych potencjalnych oszczędności w perspektywie długoterminowej;  
 

b) podłączania nowych liczników w nowych budynkach lub przy wykonaniu waŜniejszych 

renowacji budynków, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE.  
 

2. ... W przypadku gdy państwa członkowskie wprowadzają inteligentne systemy pomiarowe                   

i rozpowszechniają inteligentne liczniki gazu ziemnego lub energii elektrycznej zgodnie                           

z dyrektywami ...  
 

3. W przypadku gdy energia cieplna i chłodnicza lub ciepła woda są dostarczane do budynku            

z sieci ciepłowniczej lub z centralnego źródła obsługującego większą liczbę budynków,  na 

wymienniku ciepła lub na granicy dostawy zostaje zamontowany licznik energii cieplnej lub 

ciepłej wody.  
 

W budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych z własnym źródłem centralnego 

ogrzewania/chłodzenia lub zaopatrywanych z sieci ciepłowniczej lub z centralnego źródła 

obsługującego większą liczbę budynków do dnia 31 grudnia 2016 r. zostaną zamontowane – 

tam gdzie jest to technicznie wykonalne i opłacalne – równieŜ liczniki zuŜycia indywidualnego 

do pomiaru zuŜycia energii cieplnej lub chłodniczej lub ciepłej wody dostarczanej do kaŜdego 

lokalu.  
 

W przypadku gdy zastosowanie indywidualnych liczników nie jest technicznie wykonalne lub 

nie jest opłacalne, do pomiarów zuŜycia energii cieplnej na kaŜdym grzejniku stosowane są 

indywidualne podzielniki kosztów ciepła, chyba Ŝe dane państwo członkowskie wykaŜe, Ŝe 

montaŜ takich podzielników kosztów ciepła nie byłby opłacalny.  
 

W takich przypadkach moŜna rozwaŜyć alternatywne opłacalne sposoby pomiaru zuŜycia 

energii cieplnej.PL L 315/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2012 

W przypadku gdy przewaŜającym rodzajem zabudowy są budynki wielomieszkaniowe, które 

zaopatrywane są z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego lub które posiadają własne 

wspólne systemy ogrzewania lub chłodzenia obsługujące takie budynki, państwa członkowskie 

mogą wprowadzić przejrzyste zasady podziału kosztów zuŜycia energii cieplnej lub ciepłej 

wody w takich budynkach, aby zapewnić przejrzystość i dokładność rozliczania 

indywidualnego zuŜycia. W stosownych przypadkach zasady takie obejmują wytyczne                  

w sprawie sposobu podziału kosztów energii cieplnej lub ciepłej wody, jak następuje:  



2 

 

 

a) ciepła woda na potrzeby bytowe;  

b) straty energii cieplnej w instalacji w budynku oraz energia cieplna do celów ogrzewania 

powierzchni wspólnych (jeŜeli klatki schodowe i korytarze są wyposaŜone w grzejniki);  

c) energia cieplna do celów ogrzewania mieszkań.  
 

Artykuł 10 -  Informacje o rozliczeniach  

1. W przypadku gdy odbiorcy końcowi nie mają inteligentnych liczników, o których mowa w 

dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE, państwa członkowskie zapewnią, w terminie do dnia 31 

grudnia 2014 r., by informacje o rozliczeniach były dokładne oraz oparte na rzeczywistym 

zuŜyciu, zgodnie z pkt. 1.1 załącznika VII, w odniesieniu do wszystkich sektorów objętych zakresem 

niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów energii, operatorów systemów dystrybucyjnych oraz 

przedsiębiorstw prowadzących detaliczną sprzedaŜ energii, w przypadkach gdy jest to technicznie 

moŜliwe i ekonomicznie uzasadnione.  

Obowiązek ten moŜna wypełnić przez wprowadzenie systemu dokonywania odczytów przez samych 

odbiorców końcowych i przekazywania odczytów licznika dostawcy energii. Jedynie w przypadku 

gdy odbiorca końcowy nie poda odczytu licznika za dany okres rozliczeniowy, rozliczanie jest 

oparte na zuŜyciu szacunkowym lub na stawce ryczałtowej.  
 

2. Liczniki zamontowane zgodnie z dyrektywami 2009/72/WE i 2009/73/WE podają dokładne 

informacje o rozliczeniach oparte na rzeczywistym zuŜyciu. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby odbiorcy końcowi mieli moŜliwość łatwego dostępu do uzupełniających informacji 

dotyczących zuŜycia w przeszłości pozwalających na szczegółową samokontrolę.  
 

Informacje uzupełniające dotyczące zuŜycia w przeszłości obejmują:  
 

a) dane sumaryczne za co najmniej trzy poprzedzające lata lub za okres od rozpoczęcia umowy na 

dostawę, jeŜeli jest on krótszy. Dane te muszą odpowiadać okresom, za które podawano informacje 

dotyczące poszczególnych rozliczeń; oraz  
 

b) szczegółowe dane według czasu uŜytkowania dla dowolnego dnia, tygodnia, miesiąca i roku. 

Dane te są udostępniane odbiorcy końcowemu przez internet lub interfejs licznika za co najmniej 

poprzednie 24 miesiące lub okres od rozpoczęcia umowy na dostawę, jeŜeli jest on krótszy.  
 

3. NiezaleŜnie od tego, czy inteligentne liczniki zostały zamontowane, państwa członkowskie:  
 

a) wprowadzają wymóg, aby – w zakresie, w jakim dostępne są informacje na temat rozliczeń za 

energię i zuŜycia przez odbiorców końcowych w przeszłości – na Ŝyczenie odbiorcy końcowego były 

one udostępniane dostawcy usług energetycznych wskazanemu przez odbiorcę końcowego;  
 

b) zapewniają, aby odbiorcom końcowym zaoferowano opcję elektronicznej formy informacji              

o rozliczeniach i rachunków oraz aby odbiorcy końcowi otrzymywali, na Ŝądanie, jasne                     

i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób wyliczono ich rachunek, szczególnie w przypadkach, 

gdy rachunki nie są oparte na rzeczywistym zuŜyciu;  
 

c) zapewniają, aby odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem udostępniane były odpowiednie 

informacje pozwalające na całościowe zapoznanie się z bieŜącymi kosztami energii, zgodnie                     

z załącznikiem VII;  
 

d) mogą postanowić, Ŝe na Ŝyczenie odbiorcy końcowego informacje zawarte w tych rachunkach nie 

stanowią wezwania do zapłaty. W takich przypadkach państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy źródeł energii oferowali elastyczne formy dokonywania płatności;  
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e) wprowadzają wymóg, zgodnie z którym informacje i szacunki dotyczące kosztów energii mają 

być przekazywane odbiorcom na ich wniosek, terminowo i w łatwo zrozumiałym formacie, 

umoŜliwiającym odbiorcom porównanie podobnych transakcji.  

 

Artykuł 11  - Koszt dostępu do informacji o opomiarowaniu i rozliczeniach  
 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi otrzymywali wszystkie rachunki                       

i informacje o rozliczeniach za zuŜycie energii nieodpłatnie oraz by odbiorcy końcowi mieli równieŜ 

odpowiedni i bezpłatny dostęp do swoich danych dotyczących zuŜycia.  

2. NiezaleŜnie od ust. 1 podział kosztów informacji o rozliczeniach indywidualnego zuŜycia energii 

cieplnej i chłodniczej dostarczanej w budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych na mocy 

art. 9 ust. 3 dokonywany jest nieodpłatnie. Koszty zlecenia tego zadania stronie trzeciej, takiej jak 

dostawca usług lub lokalny dostawca energii, obejmujące opomiarowanie, przydział i rozliczanie 

rzeczywistego indywidualnego zuŜycia w takich budynkach mogą ponosić odbiorcy końcowi,                 

w zakresie, w jakim wysokość tych kosztów jest uzasadniona. 

Artykuł 13 - Sankcje  

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji nakładanych w przypadku 

nieprzestrzegania przepisów krajowych przyjętych na podstawie art. 7–11 oraz art. 18 ust. 3, a takŜe 

podejmują środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania. Przewidziane sankcje muszą być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W terminie do dnia 5 czerwiec 2014 r. państwa 

członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję, a takŜe bezzwłocznie powiadamiają 

Komisję o wszystkich późniejszych zmianach, które tych przepisów dotyczą 


