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Szanowny Panie Rzeczniku,
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 lutego 2020 r. (znak: IV.7215.186.2016.DZ)
dotyczące problematyki stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych
nagrzejnikowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła
dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych uprzejmie
przekazuję, co następuje.
Materiał opracowany przez Grupę Roboczą ds. określenia wytycznych dla
indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła w budynkach wielolokalowych, który
zawiera rekomendacje dla właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz
użytkowników lokali jest obecnie weryfikowany ze względu na konieczność dopasowania
ewentualnych propozycji do przepisów znowelizowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która w obszarze rozliczeń ciepła w
budynkach wielolokalowych wymaga implementacji w zakresie opomiarowania, określenia
metod rozliczania kosztów ciepła na poszczególne lokale, zdalnego odczytu oraz informacji
o rozliczeniach.

Aktualnie w Ministerstwie Klimatu trwają prace nad nowelizacją ustawy z 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej, która to nowelizacja wdraża przepisy unijne, w szczególności
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r.,
zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 328
z 21.12.2018, str.210), ale także wprowadza zmiany w zakresie art. 45a ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 i 843).
Ze względu na charakter nowelizacji, projekt ustawy przechodzi pełną ścieżkę
legislacyjną. Wniosek o umieszczenie w wykazie prac legislacyjnych został złożony jeszcze
z inicjatywy Ministra Aktywów Państwowych w styczniu 2020 r. i uzyskał opinię Centrum
Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wyrażono jednak intencję, aby
projekt został ponownie złożony przez Ministra Klimatu, należy się więc spodziewać, że
wkrótce zostanie uruchomiony proces konsultacji publicznych oraz międzyresortowych.
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