
 

Przyszedł już chyba najwyższy czas, aby każdy mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Lubaniu zaczął oszczędzać na ogrzewaniu, poprzez OPOMIAROWANIE zużycia energii 

cieplnej w swoim mieszkaniu.  

Czy wiesz, że w budynkach nieopomiarowanych rachunki za ogrzewanie są wyliczane 

szacunkowo? 

To znaczy, że wysokość twojego rachunku uzależniona jest także od tego, ile ciepła zużyją 

inni mieszkańcy bloku. Nawet jeśli będziesz oszczędzał ciepło, twój rachunek może się nie 

zmienić.  Rozwiązanie jest proste – indywidualne opomiarowanie mieszkań! 

Indywidualne opomiarowanie pozwala ci płacić tylko za siebie, czyli za tyle ciepła ile 

faktycznie zużyjesz. Co więcej, przez cały rok masz dostęp do bieżącego stanu zużycia ciepła 

w twoim mieszkaniu. Dzięki temu możesz je kontrolować i jeszcze lepiej nim gospodarować.  

Warunek, wynikający ze sposobu rozliczania budynku wyposażonego w podzielniki ciepła, 

jest jeden – zgoda ponad 70% użytkowników lokali. 

Jak racjonalnie gospodarować ciepłem? 

 

22°C czy 21°C? Nie poczujesz różnicy! 

Rada: Zmniejsz temperaturę o 1°C, a możesz zaoszczędzić 5%! Z badań wynika, że optymalna 

temperatura w mieszkaniu powinna wynosić 18-21°C w zależności od pomieszczenia. 

 

Nie wyrzucaj pieniędzy przez okno! 

Rada: Wietrz mieszkanie szybko i skutecznie, ale najpierw zmniejsz ogrzewanie do zera, a 

potem otwórz szeroko okno. 

 

Nie wstydź się swojego kaloryfera! 

Rada: Nie zasłaniaj kaloryfera – ciepło rozejdzie się swobodnie, a ty zapłacisz mniej. 

 



 

 

Tropikalny klimat? Tylko w egzotycznych krajach 

Rada: im wyższa wilgotność powietrza, tym wyższe zużycie ciepła. Pilnuj, by nie przekraczać 

40-60% wilgotności w swoim mieszkaniu. To naprawdę ma wpływ na wysokość rachunków! 

 

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, a ile nagrzejesz, tyle zapłacisz! 

Rada: Zmniejsz temperaturę przed snem – zapłacisz mniej, a lepiej się wyśpisz. 

 

 

Słońce to naturalne źródło ciepła. 

Korzystaj z niego w pełni! 

Rada: Odsłaniaj okna, gdy świeci słońce, poprawisz sobie humor, a dodatkowo ogrzejesz 

dom. Pamiętaj też żeby zasłaniać okna po zmroku – ciepło lubi ulatywać! 

 

Dzielenie rachunku z przyjaciółmi jest fajne, ale nie z całą restauracją. Podobnie jest z 

ogrzewaniem. 

Rada: Dobra rada – nie płać za sąsiada! Skorzystaj z podzielnika ciepła! 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza została przedstawiona na podstawie trzech ostatnich sezonów grzewczych. 

Szanowni Mieszkańcy - liczby nie kłamią, warto opomiarować swoje ciepło w domu…  

 

 

LEGENDA 

Maksymalna wartość zużycia energii w lokalach nieopomiarowanych - kolor  CZERWONY 

       Minimalna wartość zużycia energii w lokalach nieopomiarowanych - kolor ŻÓŁTY 

 

Maksymalna wartość zużycia energii w lokalach opomiarowanych - kolor NIEBIESKI 

Minimalna wartość zużycia energii w lokalach opomiarowanych - kolor ZIELONY 

 

DZIĘKI INDYWIDUALNEMU ROZLICZENIU KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA – możliwe jest 

zmniejszenie Twojego rachunku nawet do 30% !!! 

 

                                                                                                                 


