
WODA 
Często ilość zużytej wody nie wynika tylko z autentycznych potrzeb, ale także  

z pozornie drobnych zaniedbań i niedopatrzeń. Największe straty wody, które są 

przyczyną powstawania tzw. niedoborów to efekt nieszczelnych i przeciekających  

kranów, kurków oraz spłuczek. 

STRATY WODY W PRZYPADKU NIESZCZELNYCH KRANÓW, KURKÓW, SPŁUCZEK 
 
 
 
 
 
 

 

JAK RACJONALNIE ZUŻYWAĆ WODĘ ? 

 

CIEPŁO 
Racjonalne korzystanie ze sprawnie działających zaworów 

termostatycznych zamontowanych przy poszczególnych 

grzejnikach pozwala utrzymać komfort cieplny  

w mieszkaniu, a jednocześnie zaoszczędzić duże ilości 

energii cieplnej w całym budynku.  

Przy wysokich temperaturach zewnętrznych zawór może 

okresowo zamykać dopływ ciepła do grzejnika - ponieważ 

temperatura w pomieszczeniu jest wyższa lub równa 

temperaturze nastawy. Zjawisko "zimnych kaloryferów" to 

zjawisko normalne, a nie postrzegane jako awaria 

ogrzewania.  

Odpowiednie regulowanie zaworami termostatycznymi -  

w zależności od potrzeb - zmniejszy lub zwiększy dopływ 

ciepła do grzejnika, a tym samym temperaturę  

w mieszkaniu.  

 

 

 

JAK RACJONALNIE OGRZEWAĆ ? 
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WENTYLACJA 
Budynki Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyposażone są w wentylację 

grawitacyjną. Należy pamiętać, że podstawowym warunkiem działania tego rodzaju 

wentylacji jest doprowadzenie do pomieszczeń odpowiedniej ilości powietrza. 

Skuteczność wentylacji grawitacyjnej jest także uzależniona od warunków 

pogodowych panujących na zewnątrz budynku m. in. od ciśnienia powietrza, 

temperatury, prędkości i kierunku wiatru. 

 

 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

ŚMIECI 
Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym to podstawowy krok do 

recyklingu. Recykling pozwala na odzyskanie materiałów i wytworzenie z nich 

produktów, które można ponownie wykorzystać. Do skutecznego odzyskania 

surowców niezbędna jest odpowiednia segregacja odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ODPADY NIE WYMIENIONE POWYŻEJ: 

- odpady wielkogabarytowe 

(meble, zużyty sprzęt gosp. 

domowego, sprzęt elektroniczny) 

należy wystawić przed altany śmietnikowe w dniu 

ustalonym przez Urząd Miasta (inf. dostępna na 

stronie internetowej UM oraz OSM) 

- leki należy dostarczyć do punktu zbiórki  

w aptekach 

- sprzęt elektryczny, elektroniczny 

- baterie 

należy dostarczyć w wyznaczone przez Urząd 

Miasta miejsca 

Ponadto każdy mieszkaniec może nieodpłatnie dostarczyć wszelkie odpady 

segregowane, wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, odpady pozostałe po 

remontach mieszkań, baterie, elektroodpady, żarówki, świetlówki, termometry, igły 

itp. bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
„KLAMOT” w siedzibie firmy REMONDIS przy ul. Gulińskiego 13a od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 10:00  do 18:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00. 

OPŁATY  

ZA ODPADY 


