
        Jelenia  Góra, dnia  05.11.2012r. 
 
 

INFORMACJA  DLA U ŻYTKOWNIKÓW 

o zmianie w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy  ciepła do lokali oraz 

pobierania opłat za centralne ogrzewanie w Spółdzie lni Mieszkaniowej „Ostoja”         

w Jeleniej Górze. 

 

Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej „Ostoja” informuje, że  w dniu 29.10.2012r. 

uchwałą  nr 11/2012  Rada  Nadzorcza zatwierdziła zmiany  do  Regulaminu  

rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, które będą miały zastosowanie do 

rozliczania indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania lokali począwszy od 

2013roku. 

Wychodząc  naprzeciw licznym wnioskom  mieszkańców zmieniona została 

zasada rozliczania kosztów ogrzewania pomieszczeń łazienkowych, w których 

zainstalowane są grzejniki nie wyposażone  w podzielniki kosztów c.o. 

Dotychczas wyliczana szacunkowa ilość jednostek zużycia dla grzejników 

łazienkowych jako średnia arytmetyczna z 4 najwy ższych odczytów podzielników         

w danej nieruchomości (tj. budynku  lub jego części zasilanej w  ciepło  z jednego 

węzła,   w  którym zainstalowany jest licznik do  pomiaru  zużycia energii cieplnej)       

w każdym następnym okresie rozliczeniowym wyliczana będzie szacunkowo jako 

średnia arytmetyczna z odczytów  wszystkich podzielników  zainstalowanych         

w  lokalach mieszkalnych  i użytkowych zasilanych z danego węzła cieplnego             

z uwzględnieniem  współczynników zmniejszających  „UF”  i  „LAF” przyjętych  dla 

poszczególnych grzejników  łazienkowych w lokalach.  

 

Z treścią w/w Regulaminu ze zmianami wprowadzonymi w 2012r. można zapoznać się 

w biurze Zarządu Spółdzielni oraz Administracji. 

Tekst jednolity w/w regulaminu zamieszczono również na stronie internetowej 

Spółdzielni : www.smostoja.pl 

 

 

       

            
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozliczenia  kosztów zużycia dokonuje się na podstawie odczytów wskazań  
radiowych podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach  w poszczególnych  
lokalach.  

a/ przy określaniu ilości zużytego ciepła przypadającego na ogrzanie poszczególnych 
lokali stosuje się współczynniki korekcyjne „UF”- charakterystyczne dla danego 
typu    i wielkości grzejnika oraz współczynniki „LAF” uwzględniające  usytuowanie 
lokalu w budynku, 

b/ koszty zużycia ciepła obejmują również koszty emisji ciepła z grzejników 
łazienkowych, dla których obliczeniowa ilość jednostek zużycia w każdym okresie 
rozliczeniowym wyliczana jest szacunkowo jako średnia arytmetyczna z odczytów 
wszystkich podzielników zainstalowanych w lokalach mieszkalnych i użytkowych 
zasilanych z danego węzła cieplnego, z uwzględnieniem współczynników  „UF”             
i  „LAF” z poszczególnych lokali mieszkalnych. 

c/ systemy podziału kosztów  wraz z przynależnymi do niego współczynnikami dla 
poszczególnych  budynków dobierane będą przez Wykonawcę obsługi systemu 
pomiarowo- rozliczeniowego w uzgodnieniu z  Zarządem  Spółdzielni. 

 

 
 

 
 


