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Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie cen ciepła w budynku Centrum 

Obywatelskiego w Zgierzu, informuję co następuje : 
Kotłownia olejowa znajdująca się w Zgierzu przy ul. Długiej 29 dostarcza 

ciepło do dwóch budynków, a mianowicie: 
1. budynku Centrum Obywatelskiego - ul. Długa 29 A - budynek wybudowany 

w technologii nie oszczędzającej energii cieplnej. 
2. budynek użytkowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

w Zgierzu - ul. Długa 29 - budynek z wykonaną ze środków własnych ZHP 
termomodernizacją. 

Do listopada 2009 kotłownia była obsługiwana przez ZHP. W okresie tym 
odnotowaliśmy wiele skarg od naszych najemców, zarówno na niedogrzanie 
pomieszczeń, jak również na okresowe braki dostawy ciepła do budynku. Z drugiej 
strony ZHP kwestionował sposób podziału kosztów ogrzewania proporcjonalnie do 
zajmowanej powierzchni. ZHP zwracał uwagę na fakt, że ponosi zbyt wysokie, 
nieuzasadnione koszty ogrzewania budynku. Związek Harcerstwa Polskiego 
argumentował to tym, że budynek przez nich użytkowany jest po termomodernizacji 
i faktyczne koszty zużytego ciepła są znacznie niższe niż wynikałoby to ze sposobu 
rozliczenia. Propozycja sposobu rozliczenia wnioskowana przez ZHP nie została 
jednak zaakceptowana przez miasto, z uwagi na zagrożenie przeniesienia większości 
kosztów ogrzewania na najemców Centrum Obywatelskiego. W tej sytuacji, Związek 
Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Zgierzu odmówił dalszej obsługi kotłowni, 
a tym samym zmusił miasto do podjęcia działań zabezpieczających dostawę ciepła 
zarówno do Centrum Obywatelskiego, jak również do budynku ZHP. 

W zaistniałej sytuacji miasto zleciło obsługę kotłowni na sezon grzewczy 
2009/2010 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
Równocześnie, miasto podjęło działania mające na celu zwiększenie sprawności 
kotłów oraz obiektywny rozdział kosztów ogrzewania na poszczególne budynki. 
Począwszy od listopada 2011, koszt dostawy ciepła jest rozliczany zgodnie 
z kosztami faktycznie poniesionymi ( koszt oleju oraz koszt obsługi kotłowni ) 
przez dostawcę ciepła na wyprodukowanie 1 GJ. Podział kosztów na obydwa 
budynki jest dokonany na podstawie rzeczywistej wielkości energii dostarczonej do 
poszczególnych budynków. 

Wpłynęło do Biura Rady 
Miasta Zgierza 




