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Biała Podlaska, 27 kwietnia 2022r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

W celu zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu ciepła, Uchwałą
Nr 24/2022 Zarządu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Białej Podlaskiej z dnia
13 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia zaliczkowych stawek opłat za centralne ogrzewanie
i podgrzanie wody w budynkach Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Białej Podlaskiej,
od dnia 1 maja 2022r. zostaną podwyższone dotychczasowe zaliczkowe stawki opłat za energię
cieplną. Ich wysokość została określona w zawiadomieniach wywieszonych na klatkach schodowych
w dniu 27 kwietnia 2022r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej od dnia
1 kwietnia 2022r. wprowadziło nową taryfę ciepła, zatwierdzoną przez decyzję
OLB.4210.12.2022.MSz2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2022r.
ZARZĄD
BIALSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ZGODA”

W obliczu wzrostu cen, zwracamy się do Państwa z prośbą
o racjonalne gospodarowanie ciepłem poprzez:
− utrzymywanie normatywnej temperatury w pomieszczeniach tj. 200C możliwej do
osiągnięcia za pomocą regulacji zaworów termostatycznych, a nie poprzez otwieranie okien,
− przykręcanie zaworów grzejnikowych w godzinach nocnych we wszystkich pomieszczeniach,
które nie są sypialniami oraz w sytuacji opuszczenia mieszkania na dłuższy czas,
− racjonalne wentylowanie pomieszczeń krótko i intensywnie po uprzednim zakręceniu
i osłonięciu głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach,
− nie zasłanianie grzejników meblami, zasłonami oraz mokrymi ubraniami itp., wskazane jest
zastosowanie folii odbijającej ciepło na ścianie za grzejnikiem,
− sprawdzanie szczelności okien i drzwi przed sezonem grzewczym,
− w okresie grzewczym odsłanianie okien w słoneczne dni,
− przyczynianie się do redukowania kosztów ogrzewania pomieszczeń wspólnych - poprzez
zamykanie drzwi wejściowych do klatek schodowych i wiatrołapów, okien na klatkach
schodowych i w piwnicach budynków.
Podstawowe sposoby racjonalnego gospodarowania ciepłem oraz objaśnienia zasad
rozliczania ciepła i działania zaworów termostatycznych są zamieszczone na stronie internetowej
Spółdzielni. Państwa działania w codziennym funkcjonowaniu mają zasadniczy wpływ na mniejsze
zużycie energii cieplnej, a tym samym na złagodzenie skutków podwyżek cen ciepła.

