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§ 1

1.Instrukcja określa zasady eksploatacji instalacji urządzeń energii cieplnej, związane z 
   rozpoczynaniem i przerywaniem pracy tych urządzeń w celu ogrzewania budynków i 
   pomieszczeń w budynkach.
2.Instrukcji nie stosuje się do budynków i pomieszczeń, wymagających utrzymania 
   określonego mikroklimatu (pomieszczenia klimatyzowane itp.).

§ 2

Ilekroć w instruktcji mowa jest o:
1)rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania-rozumie się przez to rozpoczęcie lub przerwanie 
  ogrzewania ze wspólnej sieci cieplnej oraz z innych urządzeń i instalacji energetycznych 
  służących do ogrzewania budynków lub pomieszczeń,
2)sezonie grzewczym-rozumie się przez to okres od 01 września do 31 maj roku następnego

§ 3.

1.Rozpoczęcie ogrzewania może nastąpić, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz.19.00 w 
   ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa:
- w sezonie grzewczym od +10 stopni Celcjusza

2.Przerwanie ogrzewania może nastąpić, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz.19.00 w ciągu 
   trzech kolejnych dni będzie wyższa od 
 +12 stopni Celcjusza w sezonie grzewczym,
Ogrzewanie należy niezwłocznie przerwać, jeżeli nastąpi znaczne ocieplenie.

§ 4.

Warunków powyższych nie stosuje się do:
1)garaży stanowiących odrębny obiekt budowlany, których ogrzewanie:
  a)może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz.19.00 w ciągu trzech 
     kolejnych dni będzie niższa od +5 stopni Celcjusza.
  b)powinno być przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz.19.000 w ciągu trzech 
     kolejnych dni będzie wyższa od +5 stopni Celcjusza.

§ 5.

Rozpoczęcie lub przerwanie ogrzewaniea budynków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej 
może w uzasadnionych wypadkach nastąpić mimo niespełnienia warunków określonych w §3, 
jeżeli wynika to z:
1)miejscowych warunków atmosferycznych,
2)wielodobowej prognozy meterologicznej.
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§ 6.

Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania podejmuje się na podstawie danych 
meteorologicznych.

§ 7.

Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania podejmuje Zarząd Spółdzielni na wniosek 
Z-cy Prezesa d/s technicznych po spełnieniu warunków określonych w niniejszej instrukcji.

§ 8

.Niniejsza Instrukcja w sprawie zasad włączania i wyłączania ogrzewania budynków i 
pomieszczeń w zasobach SM”M-P” uchwalona została przez Radę Nadzorczą w dniu 
31.08.99. uchwałą nr.32/99.

Sekretarz RN Przewodniczący RN
Z.Stępień Z.Byczek


