
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

We wrześniu mieszkańcy Osiedla otrzy-
mali rozliczenia indywidualne zużycia ener-
gii cieplnej za ostatni rok rozliczeniowy 
dokonane na podstawie elektronicznych 
podzielników kosztów.

Jak racjonalnie gospodarować ciepłem  
i jak korzystać z elektronicznych podzielni-
ków kosztów? Aby odpowiedzieć na posta-
wione pytanie należy najpierw określić od 
czego zależy ilość ciepła oddawanego przez 
grzejnik centralnego ogrzewania. 

Wielkość ta zależy od:
• wielkości grzejnika, ściśle od wielko-

ści jego powierzchni oddającej ciepło do 
pomieszczenia- im wyższa temperatura tej 
powierzchni tym więcej ciepła oddaje grzej-
nik,

Jak racjonalnie 
gospodarować 

ciepłem  
dostarczanym 
do mieszkań

Prace remontowe na osiedlu 
• Termomodernizacja budynków:

ul. Osiedlowa 12 – wprowadzenie na 
budowę dnia : 05.07.2021 r.
a) Wykonano modernizację instalacji c.o.
b) Zamontowano kotwy wzmacniające na 
szczytach oraz cała ściana od str.wschodniej 
+ ściana balkonowa od kl I do IV
c) Wykonano kompletne ocieplenie ścian  
od kl I do IV + cały szczyt od str.płd
d) Wyklejono warstwę styropianu od kl V do 
VI na ścianie balkonowej + szczyt od str.płn

7 października 2021 roku w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie odbyło 
się uroczyste rozdanie nagród w konkursie 
na najładniejszy balkon i ogródek przy klat-
ce.W konkursie brało udział 10 osób. Mamy 
nadzieje, że w przyszłym roku będzie więcej 
chętnych a nasze osiedle będzie jeszcze bar-
dziej kolorowe. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin 
komisja składająca się z:

1. Przewodniczącego Komisji Społeczno-
-Kulturalnej

2. Kierownika Działu Społeczno-Kultu-
ralnego

3. Kierownika Działu Gospodarki Zaso-
bami Mieszkaniowymi

4. Administratora Jedn. A  
5. Administratora Jedn. B
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6. Administratora Jedn. C 
7. Administratora Jedn. M
8. Administratora Jedn. P 
ustaliła, że:

Nagrodzonymi na najładniejszy balkon 
zostali:

I miejsce – Przemysław Walkiewicz 
II miejsce- Wiewiór Jolanta 
II miejsce - Piotr Kacprzak

Nagrodzonymi na najładniejszy ogródek 
przy klatce zostali:

I miejsce – Fajdek Marianna
II miejsce- Marian Kajdan
III miejsce - Teresa Grabowska

Wyróżnienia:
Agata Piwońska, Irena Jaworska, Edward 

Jasik, Barbara Soszka 
Nagrody: za I miejsce 
bon podarunkowy  
w wysokości 200 zł, za 
II miejsce – bon poda-
runkowy w wysokości 
150 zł, za III miejsce 
– bon podarunkowy 
na 100 zł, pozostali 
uczestnicy bony poda-
runkowe w wysokości 
50 zł.
Wszystkim laureatom 
gratulujemy !!! 

e) Wykonano częściową wymianę instalacji 
odgromowej
ul. Osiedlowa 13 – wprowadzenie na 
budowę dnia : 29.09.2021 r.
a) Wykonano modernizację instalacji c.o.
b) Zamontowano kotwy wzmacniające na  
ścianie od str.kl schodowych oraz na ścianie 
szczytowej od str. zachodniej
c) Wyklejono warstwę styropianu od kl.III 
do VIII oraz na szczycie od str. zachodniej

Podsumowanie konkursu na najład-
niejszy balkon i ogródek przy klatce
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• różnicy temperatury powierzchni 
grzejnika i temperatury w pomieszcze-
niu, które on ogrzewa; ten sam grzejnik 
w pomieszczeniu o niskiej temperaturze 
(np. 10 stopni C) odda więcej ciepła, niż  
w pomieszczeniu o temperaturze normal-
nej (np. 20 stopni C) oraz

• temperatury i wielkości strumienia 
wody grzejnej, która przepływa przez grzej-
nik.

W poprawnie działającej instalacji 
centralnego ogrzewania istnieje centralna 
regulacja temperatury wody dopływającej 
do grzejników, w zależności od temperatury 
panującej na zewnątrz budynku; więc tem-
peratura wody jako nośnika ciepła stale się 
zmienia, a wraz z nią ilość ciepła oddawana 
przez grzejniki.

Temperatura grzejnika nie jest jedna-
kowa na całej jego powierzchni; najwyż-
sza tam gdzie woda do grzejnika dopływa,  
a najniższa na odpływie. Mając do dys-
pozycji zawór zamontowany przy grzej-
niku, użytkownik może, w pewnych gra-
nicach, zmieniać rozkład temperatury na 
powierzchni grzejnika poprzez zmianę ilo-
ści dopływającej wody. Aby więc określić 
ilość ciepła oddawanego (emitowanego) 
przez grzejnik musimy odnosić się do śred-
niej temperatury jego powierzchni. I tak 
właśnie ustalane są wydajności różnych 
typów i wielkości grzejników, podawane 
następnie przez ich producentów w postaci 
wzorów lub tablic, określane jako „charak-
terystyka cieplna” grzejnika. Jeżeli znamy 
typ grzejnika, jego wielkość i charaktery-
stykę cieplną, wystarczy rejestrować róż-
nicę średniej temperatury jego powierzchni  
i temperatury w pomieszczeniu w ciągu 
całego sezonu grzewczego, aby na tej 
podstawie określić ile ciepła dany grzejnik 
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Jak racjonalnie gospodarować ciepłem  
dostarczanym do mieszkań

wyemitował, lub inaczej, ile ciepła zużyto 
w pomieszczeniu. I tu dochodzimy do urzą-
dzenia zwanego podzielnikiem kosztów 
ogrzewania.

Podzielnik kosztów ogrzewania jest 
przyrządem rejestrującym różnicę tempe-
ratury powierzchni grzejnika i pomiesz-
czenia. Na tej podstawie system rozliczeń, 
ściśle związany z konstrukcją danego 
podzielnika, pozwala ustalić jaka część 
kosztów ciepła zużytego w trakcie sezonu 
grzewczego w danym budynku przypada 
na lokal, w którym dany grzejnik się znaj-
duje. Nagrzejnikowych podzielników kosz-
tów ogrzewania używa się wówczas, gdy 
w budynku istnieje system centralnego 
ogrzewania, w którym ciepło rozprowa-
dzane jest do mieszkań (lokali) i grzejni-
ków przy pomocy pionów, przebiegają-
cych przez wszystkie kondygnacje. Jest to 
najczęściej spotykany system rozprowa-
dzenia czynnika grzejnego, charaktery-
zujący się tym, że poszczególne grzejniki  
w tym samym mieszkaniu (lokalu), zasi-
lane są z różnych pionów i nie ma możli-
wości zmierzenia w jednym miejscu, ilości 
ciepła dostarczonego do danego lokalu.

Podzielniki kosztów ogrzewania, 
zarówno cieczowe jak i elektroniczne 
(aktualnie zainstalowane w lokalach 
Spółdzielni), nie są urządzeniami pomia-
rowymi, mierzącymi zużycie ciepła w jed-
nostkach fizycznych. Są to tzw. przyrządy 
do rejestrowania oddawania ciepła przez 
grzejniki, ustalające wielkość emisji ciepła 
w mieszkaniach (lokalach) w jednostkach 
umownych, które są zliczane dla poszcze-
gólnych mieszkań (lokali) a następnie  
w całym budynku. Są podstawą do usta-
lania udziału ciepła wyemitowanego 
przez grzejniki w poszczególnych mieszka-
niach (lokalach) w ogólnym zużyciu ciepła  
w budynku.

CZY ROZLICZANIE KOSZTÓW OGRZE-
WANIA WEDŁUG WSKAZAŃ PODZIELNI-
KÓW JEST ZGODNE Z POLSKIM PRAWEM

Głównym aktem prawnym okre-
ślającym zasady pomiaru zużycia ciepła  
i podziału kosztów ciepła na użytkowników 
jest Ustawa Prawo energetyczne [Dz. U.  
z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.].  
Art. 45a, tej ustawy:

• nakłada na właściciela lub zarządcę 
budynku wielolokalowego obowiązek 
wyposażania go w tzw.„układ pomiarowo 
rozliczeniowy, służący do obliczania należ-
ności za ciepło dostarczane do budynku”,

• dopuszcza stosowanie do rozlicza-
nia kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych 
i użytkowych wskazania ciepłomierzy oraz 
„urządzeń wskaźnikowych nie będących 
przyrządami pomiarowymi” - czyli podziel-
ników kosztów ogrzewania,

• zobowiązuje zarządcę budynku 
do wyboru metody rozliczania całkowitych 
kosztów zakupu ciepła na poszczególne 
lokale mieszkalne i użytkowe w budynku 
tak, „aby wybrana metoda, uwzględniając 
współczynniki wyrównawcze zużycia cie-
pła na ogrzewanie, wynikające z położe-
nia lokalu w bryle budynku , stymulowała 
energooszczędne zachowania”, zapewniała 
ponoszenie opłat odpowiednio do zużycia.

Wyposażenie budynku i lokali w urzą-
dzenia do pomiaru i rozliczeń ciepła, okre-
śla wydane na podstawie ustawy Prawo 
budowlane Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
[Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.]. 
Definiuje ono opisane wcześniej warunki, 
jakie trzeba spełnić, aby prawidłowo i efek-
tywnie wykorzystać podzielniki kosztów.

KR

UWAGA NA PIECYKI KĄPIELOWE! Okres jesienny charakteryzuje 
się zmiennością temperatur co z kolei 
powoduje zaburzenia naturalnej wen-
tylacji pomieszczeń. Niedrożna insta-
lacja wentylacyjna, pełne uszczelnie-
nie otworów okiennych i drzwiowych 
powoduje, że wentylacji naturalnej  
po prostu nie ma, a wręcz następuje  
zjawisko wdmuchiwania spalin z piecyka 
do pomieszczenia (tzw. ciąg wsteczny).

KONTROLUJMY PRACĘ PIECYKÓW KĄPIELOWYCH!
DZIECI I MŁODZIEŻY CZY OSÓB STARSZYCH  

NIE POZOSTAWIAJMY SAMYCH BEZ OPIEKI W CZASIE KĄPIELI!
WSKAZANE JEST  

UCHYLENIE DRZWI ŁAZIENKI W CELU ZAPEWNIENIA  
DOPŁYWU POWIETRZA!



-3-

Dokończenie ze strony 1.

Prace remontowe na osiedlu 

ul. Osiedlowa 21 – rozpoczęcie prac nastąpi 
w drugiej połowie października 2021 r.
Przewidywany termin zakończenia robót 
termomodernizacyjnych to koniec listo-
pada, jednakże ich realizacja uzależniona 
będzie przede wszystkim od sprzyjających 
warunków pogodowych.

• Ocieplenie szczytów budynków 
przy ul. Grenadierów 6 i 8 oraz Ostro-
wieckiej 4 

W dniu 11 października podpisana 
została umowa z wykonawcą na przepro-
wadzenie robót budowlanych polegających  
na ociepleniu szczytów budynków przy  
ul. Grenadierów 6 i 8 oraz Ostrowieckiej 4.
Wykonawca rozpocznie roboty od budynku 
przy ul. Ostrowieckiej 4. Wykonanie całego 
zadania zaplanowane jest do 30 listopada 
2021 r.

• Remont chodnika i dojść do kla-
tek przy ul. Armii Krajowej 1

Sm Ustronie informuje, że w mie-
siącu październiku rozpoczynają się roboty 
ogólnobudowlane polegające na wykona-

niu remontu chodnika zaczynającego się  
od ciągu pieszo-jezdnego aż do pętli auto-
busowej wraz z remontem dojść do klatek  
I i II w budynku Armii Krajowej 1.
Wykonana zostanie rozbiórka istniejących 

ciągów betonowych, które zastąpione 
zostaną kostką brukową.
Termin wykonania robót mija z dniem  
30 listopada 2021 r.

KR
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zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo doko-
nywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta do-
strzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.), 
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich 
lub kultury języka. Autor nadesłanego materiału może  
w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek 
zmiany w swoim materiale. Redakcja zastrzega sobie od-
mowę publikacji takich materiałów.

WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   48-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 48-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 48-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 48-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 48-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 48-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie
  spółdzielni: 48-385-74-00

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 

 – 2300  na numer tel. 48/ 385 74 04
- w niedziele i święta od godz. 800 

-2000 na numer telefonu 48/ 385 74 04
W godz. od 2300 – 700 w dni powszednie

i od 20.00 – 7.00 w niedziele i święta
awarie należy zgłaszać na numery tel.:

Jednostka A – 607 101 809; 
Jednostka B – 309 316 934 oraz 665 863 
300 Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 309 316 934 oraz 665863300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




