
 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LOKALI ZAMIESZKUJĄCYCH   

POZA OBSZAREM OSIEDLA „USTRONIE”  

Szanowni Mieszkańcy 

W zasobach S.M. „Ustronie” realizowana jest obecnie zaplanowana w funduszu 
remontowym wymiana starych zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi 
na nowe z zakresem regulacji temperatury 16oC ÷ 28oC oraz podzielników kosztów 
ogrzewania lokali. Wymianę tę na podstawie rozstrzygniętego przetargu nr TG/26/2022 
z dnia 05.05.2022 r. wykonuje firma TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Poznań 
na podstawie umowy nr 62/TG/2022. 

Zarząd S.M. „USTRONIE” informuje, iż zgodnie z § 5 ust.1 pkt a - Regulaminu 
rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, kosztów dokonywania rozliczeń z 
użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ustronie”: 

- Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia zajmowanego lokalu                      
w celu zamontowania urządzeń regulacyjno-pomiarowych (zawory 
termostatyczne przy grzejnikach, podzielniki kosztów ogrzewania, wodomierze 
indywidualne w mieszkaniach…).  

Zgodnie z § 13 ust.1 pkt a i pkt c ww. Regulaminu -  w mieszkaniach 
nieopomiarowanych koszty ogrzewania oblicza się według maksymalnego 
wskaźnika zużycia ciepła na m2, jaki wykaże mieszkanie całkowicie opomiarowane 
i odczytane w tym budynku. 

- pojedyncze grzejniki nieopomiarowane lub nieodczytane z przyczyn zależnych 
od użytkownika lokalu, rozliczane będą według średniego, podwojonego zużycia 
ciepła w lokalu na moc grzejnika;  
Z powyższych przepisów wynika, iż lokal w którym nie zostaną wymienione  
zawory termostatyczne oraz podzielniki kosztów ogrzewania będzie rozliczany                  
„z ryczałtu” - według maksymalnego wskaźnika zużycia ciepła na m2, jaki wykaże 
mieszkanie całkowicie opomiarowane i odczytane w tym budynku. Miesięczna 
zaliczka za c.o. w lokalach nieopomiarowanych jest wyższa od zaliczki dla lokali 
opomiarowanych o 50%. 
Informujemy, iż w celu uzyskania informacji o terminie wymiany zaworów 
grzejnikowych z głowicami termostatycznymi na nowe oraz podzielników kosztów 
ogrzewania lokali,  lub problemów z tym związanych należy zgłaszać się do Działu 
Technicznego Spółdzielni: 

Inspektor Nadzoru- specjalista ds. instalacji c.o. -663 444 198 

Administracja Jednostki „A”     - 48 385 74 13 

Administracja Jednostki „B” /”M”   - 48 385 74 16 

Administracja Jednostki „C”     - 48 385 74 00 wew. 145 

Administracja Jednostki „P”     - 48 385 74 00 wew. 154 

Kierownik Działu Technicznego     -669 444 019 

Zarząd S.M. „USTRONIE” przeprasza za uciążliwość i utrudnienia związane                                                   
z wymianą zaworów oraz podzielników, prosimy o współpracę z monterami oraz 
ze służbami  technicznymi Spółdzielni, co umożliwi sprawne i terminowe 
wykonanie tych prac. 


