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W związku z nową Dyrektywą UE, która zacznie obowiązywać od 2020 roku, 

konieczna będzie wymiana podzielników z istniejących wyparkowych, na nowe 
elektroniczne umożliwiające zdalny odczyt. Wymiana na nowe podzielniki będzie się 
wiązać z dodatkowymi kosztami, dlatego Spółdzielnia ma zamiar przeprowadzić 
ankietę w celu poznania Państwa opinii na temat montażu podzielników.  
W zasobach Spółdzielni obowiązują dwa systemy rozliczania kosztów ogrzewania: jeden 
w oparciu o nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania, drugi o pow. użytkową 
lokalu. Poniżej wady i zalety każdego z rozwiązań 
 
Rozliczanie w oparciu o pow. użytkową: 

Zalety: 
 Prosty system rozliczania, brak dopłat,  zapewnienie prawidłowej eksploatacji 

mieszkania, (brak pleśni grzybów, problemów z wentylacją). 
 Istniejące zawory termostatyczne umożliwiają energooszczędne zachowania. 

Wady:  
 Brak motywacji do oszczędzanie, wyższe koszty ogrzewania przy maksymalnym 

otwarciu zaworów termostatycznych. 
 
Rozliczanie w oparciu o podzielniki: 

Zalety:  
 Możliwość oszczędzania energii, niższe koszty 

Wady:  
 Często niewspółmierne obciążenie kosztami użytkowników zużywających więcej 

ciepła na rzecz nadmiernie oszczędzających. 
 Problemy z eksploatacją. Tam gdzie montowane są podzielniki chęć 

„zaoszczędzenia” i oczekiwania dużego zwrotu wiąże się z problemami  
z wentylacją (ciągi wsteczne) i pleśnią w mieszkaniach. 

 Podzielnik jest urządzeniem elektronicznym. Może ulec awarii i  nieprawidłowo 
naliczać jednostki ciepła. Może ulec uszkodzeniom mechanicznym w trakcie 
eksploatacji i wówczas wymieniany jest na koszt użytkownika.  

 Koszty montażu podzielnika ponoszą Państwo również przy wymianie 
grzejników ( od 70,00 do 130,00 zł netto z dojazdem).  
 

W przypadku decyzji za montażem podzielników należy wziąć pod uwagę  brak 
możliwości finansowania wymiany podzielników z funduszu remontowego. Z tego 
względu  zostanie doliczona opłata za dzierżawę podzielnika wraz z jego rozliczeniem  
w wysokości 1,00 – 1,20 zł od podzielnika m-c. (taka opłata pobierana jest już za 
wodomierze).Roczny koszt będzie wynosić w granicach 15,00 zł za podzielnik. Średnio 
przy montażu 3-4 podzielników na mieszkanie roczny koszt będzie wynosił 45-60 zł  
a po dziesięciu latach 450-600 zł. 

 
Ankieta zostanie przeprowadzona  przez pracowników Spółdzielni w dniach   

od 2 do 6 grudnia 2019. W przypadku nie zastania Państwa w domu ankieta zostanie 
wrzucona do skrzynki.  Wypełnioną ankietę można wówczas dostarczyć do biura 
spółdzielni (pl. Szymanowskiego 19). Swoje opinie mogą również Państwo zgłaszać 
drogą emaliową na adres:  techniczny@smodra.pl lub SMS-em na nr tel. 508-311-018  
do dnia 20 grudnia 2019 r. 
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