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Nowy Sezon Grzewczy Rozpoczêty
D

ok³adnie 23 wrzeœnia rozpoczê³a siê
kalendarzowa jesieñ, jednak¿e
temperatury, zw³aszcza noc¹ spadaj¹ poni¿ej
10oC ju¿ od d³u¿szego czasu. W naszej
Spó³dzielni sezon grzewczy rozpocz¹³ siê
dok³adnie 20 wrzeœnia, wtedy to, do naszych
mieszkañ pop³ynê³o ogrzewanie.
Ale czym w³aœciwie jest sezon grzewczy i kiedy
powinien siê rozpoczynaæ? Z pomoc¹ mog¹
przyjœæ przepisy, na przyk³ad Rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z 2007 roku w sprawie
szczegó³owych warunków funkcjonowania
systemów ciep³owniczych. Podana tam
definicja sezonu grzewczego, okreœla go jako
okres, w którym warunki atmosferyczne
powoduj¹ koniecznoœæ ci¹g³ego dostarczania
ciep³a w celu ogrzewania obiektów. Trzeba
przyznaæ, i¿ brzmi to doœæ lakonicznie, jednak
sugeruje, i¿ sezon grzewczy uzale¿niony jest
bardziej od warunków atmosferycznych,
panuj¹cych na zewn¹trz, ni¿ od konkretnego
okresu, czy pory roku.
Takie podejœcie do sprawy, o ile nie daje
mo¿liwoœci okreœlenia konkretnej daty, o tyle
zapewnia, i¿ w sytuacji, gdy temperatura
powietrza zacznie spadaæ, a stan taki
utrzymywaæ siê bêdzie przez d³u¿szy okres
czasu, sezon grzewczy powinien siê rozpocz¹æ.
Podobnie sprawa ma siê z zakoñczeniem sezonu
grzewczego. Wówczas, analogicznie jak
w sytuacji jego rozpoczêcia, kluczowe
znaczenie bêdzie mia³a temperatura powietrza
na zewn¹trz. Je¿eli przez d³u¿szy czas bêdzie
ona wysoka, wówczas sezon bêdzie mo¿na
zamkn¹æ, a ogrzewanie wy³¹czyæ. Zwykle ma to
miejsce na prze³omie marca i kwietnia. Ale
i w tej sytuacji, je¿eli temperatury znowu zaczn¹
spadaæ, ogrzewanie powinno zostaæ w³¹czone.

Zestawienie Kosztów i Zaliczek
Na C. O. w Sezonie 2018-2019
S

zanowni Pañstwo,
z racji rozpoczêcia kolejnego sezonu
grzewczego, jak co roku w tym okresie
zamieszczamy tabelê przedstawiaj¹c¹
zestawienie kosztów i zaliczek na centralne
ogrzewanie w ubieg³ym roku. Warto w tym
miejscu przypomnieæ, ¿e Spó³dzielnia pobiera

ka¿dego miesi¹ca zrycza³towane op³aty za
centralne ogrzewanie, których wysokoœæ
uzale¿niona jest od powierzchni lokalu
mieszkalnego. Pobrane op³aty stanowi¹
zaliczki, które po zakoñczeniu ka¿dego sezonu
grzewczego s¹ rozliczane z mieszkañcami jako
roczne koszty ogrzewania. Wówczas,

w zale¿noœci od rozliczenia, niektórzy
mieszkañcy s¹ zobowi¹zani do dop³aty
odpowiedniej sumy, która nie zosta³a pokryta
przez zaliczki, a niektórzy otrzymuj¹ zwrot
nadp³aty.
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Wymiana Liczników a Koniecznoœæ Weryfikacji Wskazañ!

P

rzypominamy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami raz na 5 lat w ka¿dym
lokalu mieszkalnym przeprowadzana jest
wymiana liczników wody. W jej trakcie
podpisujecie Pañstwo protokó³ zawieraj¹cy
m.in. adres lokalu, nr seryjne nowego i starego
wodomierza oraz odczyt wskazuj¹cy ca³kowite
zu¿ycie wody w okresie dzia³ania starego
licznika. Przypominamy, ¿e na podstawie tego
odczytu oraz wskazañ nowego licznika

dokonywane jest, w terminach przewidzianych
przez Regulamin rozliczania kosztów wody
i odprowadzania œcieków w Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oœwiêcimiu,
rozliczenie kosztów wody. Jednoczeœnie
zwracamy Pañstwa uwagê na fakt, ¿e w sytuacji,
gdy wymiana wodomierzy nie odbywa siê tu¿
przed rozliczeniem wody realizowanym przez
s³u¿by ksiêgowe Spó³dzielni (czyli maj lub
listopad), w odniesieniu do starego, zdemonto-

wanego licznika nie ma mo¿liwoœci wniesienia
reklamacji w sprawie nieprawid³owego
dzia³ania wodomierza przewidzianej
w § 7 pkt. 3 Regulaminu. W zwi¹zku z tym,
celem unikniêcia ewentualnych nieporozumieñ,
przypominamy o koniecznoœci weryfikowania
wskazañ starego wodomierza z ostatnim
rozliczeniem wody oraz niezw³ocznego
informowania Dzia³u GZM i Ksiêgowoœci
Spó³dzielni o ewentualnych rozbie¿noœciach.

Zagro¿enia Zwi¹zane z Sezonem Grzewczym

D

rodzy Mieszkañcy,
jak co roku, Spó³dzielnia apeluje
o zachowanie szczególnej ostro¿noœci
w zwi¹zku z rozpoczêtym sezonem grzewczym.
Najistotniejsze znaczenie ma przestrzeganie
przepisów po¿arowych oraz zasad
bezpieczeñstwa w zakresie eksploatowania
urz¹dzeñ gazowych (kuchenki gazowe, piece

³azienkowe itp.). Urz¹dzenia te, w razie
niesprzyjaj¹cych warunków eksploatacji (np.
s³aba wentylacja) mog¹ wytwarzaæ
niebezpieczny dla zdrowia i ¿ycia tlenek wêgla.
Powstaje on w wyniku nieca³kowitego procesu
spalania. Bardzo wa¿ne jest zatem, aby zadbaæ
o odpowiedni¹ wentylacjê pomieszczeñ,
w których u¿ywane s¹ urz¹dzenia na gaz.

Przypominamy, i¿ w Spó³dzielni mo¿na
zamówiæ bezp³atny monta¿ nawiewników
powietrza przytwierdzanych do ramy okna,
w celu zapewnienia lepszej wentylacji
pomieszczenia. Jedyne koszty jakie ponosi
mieszkaniec, zwi¹zane s¹ z samym
urz¹dzeniem.

ZADBAJ O TO BY:
–w pomieszczaniu by³a odpowiednia wentylacja;
–drzwi do ³azienki otwiera³y siê na zewn¹trz pomieszczenia;
–drzwi do ³azienki wyposa¿one by³y w otwory wentylacyjne o minimalnej pow. 200 cm2;
–po wymianie okien na nowe, szczelne wyposa¿yæ je w urz¹dzania do mikrowentylacji;
–stosowaæ mikrouchy³ w oknach w trakcie eksploatacji.

ZABRONIONE JEST:
–samowolne montowanie instalacji gazowej w mieszkaniu;
–zas³anianie kratek wentylacyjnych;
–samowolne przerabianie przewodów kominowych lub dokonywanie pod³¹czeñ;
–u¿ywanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych lub ich przechowywanie.

Apel o Niezastawianie Klatek Schodowych

S

zanowni Pañstwo,
zwracamy siê z apelem o usuniêcie
wszelkich rzeczy znajduj¹cych siê na klatkach
schodowych, które swoimi rozmiarami
zmniejszaj¹ przestrzeñ na pó³piêtrach czy
schodach. Tak sytuacja stwarza potencjalne
zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia innych osób.
W razie interwencji s³u¿b np. stra¿y po¿arnej
b¹dŸ pogotowia ratunkowego, pozostawione na
klatkach schodowych przedmioty mog¹
zatamowaæ im dostêp lub znacznie ograniczyæ

mo¿liwoœæ manewrowania sprzêtem czy
noszami. Przeprowadzenie sprawnej ewakuacji
budynku np. w razie po¿aru, mo¿e zostaæ
znacznie spowolnione w³aœnie poprzez bark
pe³nej dro¿noœci korytarzy. Ponadto, osoby
starsze albo dzieci, w razie potkniêcia mog¹
upaœæ wprost na takie przedmioty, co mo¿e byæ
przyczyn¹ powa¿nych urazów. Dlatego te¿,
wszelkie szafki, rowery, kwietniki lub inne
rzeczy o wiêkszym gabarycie nie mog¹ (!)
znajdowaæ siê na korytarzu. Warto w tym

miejscu przypomnieæ, i¿ równie¿ z uwagi na
przepisy przeciwpo¿arowe, korytarz musi (!)
pozostawaæ dro¿ny w ka¿dym czasie.
Informujemy, ¿e niedostosowanie siê do
niniejszego apelu, mo¿e skutkowaæ usuniêciem
przedmiotów zalegaj¹cych na klatkach
schodowych przez Administracjê osiedla, gdy¿
Spó³dzielnia, jako zarz¹dca zobowi¹zana jest do
zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania
i w³aœciwej eksploatacji nieruchomoœci.

Ciekawostki i Humor
Czy wiesz, ¿e:
Oœwiêcim posiada swoj¹ flagê, w któr¹ wpisany zosta³
herb Oœwiêcimia na niebieskim tle. Nasze miasto ma tak¿e
swój hejna³ (4 pierwsze takty Poloneza weselnego Aleksandra Or³owskiego) oraz okolicznoœciowy medal
wrêczany najbardziej zas³u¿onym osobom. Oœwiêcim ma
tak¿e swoje œwiêto obchodzone 3 wrzeœnia. To w³aœnie
tego dnia, 1291 r. Oœwiêcim otrzyma³ potwierdzenie
posiadanych praw miejskich z r¹k ksiêcia cieszyñskiego –
Mieszka.
(Ÿród³o: https://oswiecim.pl/dla-turysty/ciekawostki/)

Humor:
Do ruszaj¹cego z przystanku autobusu podbiega
mê¿czyzna, krzycz¹c:
– Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo spóŸniê siê
do pracy!
– Panie kierowco – wo³aj¹ pasa¿erowie – niech
pan siê zatrzyma. Jeszcze ktoœ chce wsi¹œæ!
– Kierowca zatrzymuje autobus, mê¿czyzna
z ulg¹ na twarzy wsiada do autobusu i mówi:
– No! Nie spóŸni³em siê do pracy....
Bilety do kontroli, proszê!
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