
Gdansk, dn. 14.06.2017 
ROBOTNICZA SPOtDZIELNIA MIESZXANIOWA , 

'°--i<Ŝ Ĥ ™-'UWAGA MIESZKANCY BUDYNKOW !!! 
rr 552-09-42, 552-00-08 

Pawlfa1S(fanca 6AB5 Pawla Gdanca lOA, Tatrzanska 11 A, Karpacka 6AB 
Uprzejmie informujemy, ze podzielniki kosztow ciepia zamontowane na 

grzejnikach w Panstwa mieszkaniach, z uwagi na ukonczenie zywotnosci baterii 
(po 10 latach od ich zamontowania) trac^ przydatnosc techniczn^ w biez^cym 
roku i podlegaj^ wymianie. 
Firma rozliczeniowa „ista Polska" w terminie 20.06. - 30.09. 2017 wymieni 
istniej^ce podzielniki na nowe z odczytem radiowym typu „doprimo 3 radio net", 
ktore b?d^ stanowily 10-cio letniq dzierzaw?. 
Stare podzielniki pozostan^ w mieszkaniu w celu umozliwienia Pahstwu 
sprawdzenia poprawnosci rozliczenia kosztow c.o. za sezon 2016/2017. 
Roczny koszt dzierzawy podzielnika b?dzie wynosil 7,38 zl brutto (waloryzowany 
corocznie o stop? inflacji) i b?dzie doliczany przez 10 lat (poczawszy od 2018r) do 
rocznego rozliczenia kosztow ciepia. 
Informujemy, ze wymiana podzielnikow dotyczy wszystkich mieszkah. 
W przypadku odmowy wymiany podzielnikow rozhczenie kosztoj^ciepla b?dzie 
wykonane ryczaltowo, zgodnie z regulaminem spoldzielni. 
Termin wymiany podzielnikow b?dzie ogloszony przez firm?' 
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