
RozLlczENlE oszczĘDNoścI zA ZUżYTĄ ENERGlĘ clEPLNĄ (c.o' i c.w'u.)
za 2014 rok

po uwzględnieniu uchwały nr 10/2015 Rady Nadzorczej spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.I. Kraszewskiego W sopocie z dnia 24lutego 2015 r' Wraz z uchwałami nr 3/2015

i 6/2015 Walnego Zgromadzenia członkóW spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.l. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 19 maja 2015 r.

'1. Osiedle Kra6zewskiego

Budynki prŻy ul' Tatrzańskiej 2, Tatlzańskiej 4' Tairzańskiej 6, sienkiewicza 17,
Kraszewskiego 21, Kraszewskiego 30, Kraszewskiego 32' KrasŻewskjego 23'
Kraszewskiego 25' Kraszewskiego 27, Kraszewskiego 29' KrasŻewsklego 35
Kraszewskiego 37, Kraszewskiego 39

WskaŹnik oszczędnościc'o' będący wynikiem roz iczenia przedpłat:
15.aĄ ztlm'ż' p'u ]okahr mieszkalnego

wskaźnik wypłaty po pfzekaza|iu 30 % nadwyżki na udział w modernizacjj
sieci ciepłowniczej (instalacja indyWidua]nego węzła cieplnego):
'l0'53 złlm'.' p.u. lokalu mieszkalneqo

2. Budynek prŻy ul' Pokorniewskiego 5

Wskaźnik oszczędnoŚci c-o' będący Wynikiem rozliczenia przedpłat:
11.4a ź/m'ż' p'u' okalu mieszkalnego'

Wskaźnik wypłaty po przekazaniu 30 % nadwyżki na udział W modernizac]i
sieci ciepłowniczej (instajacja indywidualnego węzła cieplnego):
7 

'g8 
złIm'' p.u.loka|u mieszkalnego

3. Budynek plzy ul. Malczewskiego 4

Wskaźnik osŻczędności c'o' będący wynikiem roŻ]iczenia przedpłat:
5,72 złlrn'' p'u' lokaiU mieszkalnego'

Wskaźnik wypłaty po prŻekazaniu 30 o/" nadwyŻki na udział W modelnizacji
sieci ciepłowniczej (instalacja indywidualnego węzła cieplnego):
4'00 złlm'z' p'u. loka]u mieszkalnego'

4. Budynek przy ul. Sienkiewicza 23

WskaŹnik oszczędności c'o' będący wynikiem rozliczenia przedpłat:
17 

'49 złlmż' p'u- lokalu mieszkalnego'

Wskaźnik wypłaty po przekaŻaniu 30 vÓ |ad, yŻki na udział w moderniŻacji
sieci ciepłowniczej (instalacja indywidualnego węŻła cieplnego):
'12,24 złIm'Ż' p'u. |okalu mieszkalnego'

Wskaźnik nadpłaty ciepłej Wody użytkowej (c.W'!') - o,27 ztlm3

5. Budynek przy ul. Sienkiewicza 25

Wskaźnik osŻczędności c'o- będący wynikiem rozlicŻenia przedpłat:
14'06 złlm'Ż, p'u. lokalu mjeszkalnego'

Wskaźnik wypłaty po przekazaniu 30 % nadwyŹki na udŻiał w modernizacji
sieci ciepłown]czej (instalacja indywidUalnego węzła cieplnego):
9,84 złIm'ż' p'u. lokalLl ń ieszkalneg o'

wskaźnik nadpłaty ciepłej wody uŹytkowej (c'w'u') - o'27 złlm3


