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Nie lubisz marznąć i nie chcesz się zastanawiać, 
kiedy wreszcie włączą ogrzewanie w Twoim 
budynku? Już nie musisz. Ciepło wraca zawsze 
wtedy, gdy go potrzebujesz. Cieszymy się, że 
może wrócić do Ciebie za naszym pośrednic-
twem. Koniec z chłodnymi jesiennymi wie-
czorami i porankami. Zadbaj o siebie i swoich 
bliskich. Zgłoś się do administratora budynku, 
poproś o rozpoczęcie dostawy ciepła. Wejdź 
na nasza stronę www.lpec.pl by dowiedzieć się 
więcej. 

Ciepło wraca



Bez względu na porę roku 
Pojęcie sezonu grzewczego dawno przestało być aktualne. 
Już nie trzeba czekać aż temperatura na zewnątrz utrzyma się 
poniżej 12°C przez kilka kolejnych dni, aby grzejniki zrobiły 
się ciepłe. LPEC zapewnia dostawę ciepła przez 12 miesięcy 
w roku. Wystarczy tylko telefon do spółdzielni lub zarządcy 
budynku. 

Twój sprawdzony sposób na ciepło 
Wrzesień przynosi nam zwykle coraz chłodniejsze wieczory, 
noce i poranki. Już teraz warto zadbać o komfort w naszych 
mieszkaniach i włączyć ogrzewanie, by nie dopuścić do nad-
miernego wychłodzenia budynku. Przypominamy zatem, jak 
rozpocząć ogrzewanie w naszych mieszkaniach. 

Kto i kiedy decyduje o terminie  
włączenia ogrzewania? 
O momencie rozpoczęcia dostawy ciepła do budynku de-
cydują odbiorcy, którzy zgłaszają do LPEC chęć rozpoczęcia 
dostawy ciepła. Służby LPEC S.A., odpowiedzialne za urucha-
mianie ogrzewania, są w stałej gotowości i czekają na sygnał 
od swoich klientów. 

Co może zrobić mieszkaniec,  
kiedy jest mu zimno w swoim domu? 
Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni czy 
wspólnot mieszkaniowych zgłaszają potrzebę uruchomienia 
dostawy ciepła do swoich zarządców lub administratorów. 
Zarządcy decyzję o rozpoczęciu dostawy ciepła przekazują 
do LPEC.

Ogrzewaj i oszczędzaj 
Często z obawy przed wysokimi rachunkami, decyzję o włą-
czeniu ogrzewania odkładamy w czasie. Takie zachowanie 
niesie za sobą negatywne konsekwencje zarówno dla naszego 
zdrowia, jak i dla domowego budżetu. Wbrew pozorom nie 
oszczędzamy pieniędzy, ale wręcz przeciwnie możemy zapła-
cić więcej. Jeśli po lecie dopuścimy do nadmiernego wychło-
dzenia budynku, trzeba liczyć się z tym, że poniesiemy więk-
sze koszty związane z rozpoczęciem dostawy ciepła. Dzieje 
się tak dlatego, że ciepło najpierw musi ogrzać wychłodzone 
mury i dopiero wówczas zacznie ogrzewać mieszkanie. W ten 
sposób zużywamy więcej ciepła, niż wówczas gdy w mieszka-
niu panowałaby względnie stała temperatura.

Pomoże Ci pogodynka 
Z drugiej strony, boimy się, że niepotrzebnie przegrzejemy 
mieszkanie. Obawiamy się, że będzie za gorąco, zwłaszcza, że 
pogoda w Polsce bywa bardzo kapryśna, a temperatury po-
trafią się zmienić z dnia na dzień. W przypadku ciepła syste-
mowego nie musimy się o to martwić. Dzięki zastosowaniu 
automatyki pogodowej (tzw. pogodynki) w naszych instala-
cjach, ogrzewanie rozpocznie się dopiero wtedy gdy tempera-
tura na dworze spadnie poniżej 12 stopni. Jest to bezpieczne 
i oszczędne rozwiązanie, które dostosowuje zużycie ciepła 
w mieszkaniu do aktualnych warunków atmosferycznych.

Sam reguluj temperaturę  
w mieszkaniu 
Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach w mieszka-
niu powinna być dostosowana do naszych indywidualnych 
potrzeb. Dlatego należy aktywnie korzystać z przygrzejniko-
wych zaworów termostatycznych, umożliwiających ustawie-
nie temperatury wewnętrznej na odpowiednim poziomie. 
Zalecana temperatura dla pokoju dziennego wynosi 20°C, dla 
sypialni (gdy śpimy) 18°C, dla łazienki 24°C. Podczas dłuż-
szej nieobecności w mieszkaniu (wyjazd na urlop, weekend) 
nie powinno się wyłączać ogrzewania całkowicie, ale należy 
zmniejszyć je o kilka stopni do temperatury 16-17°C, co zapo-
biegnie nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń. 

Dbaj o mieszkanie i cały budynek 
Kiedy mówimy o cieple w pomieszczeniu, mamy najczęściej 
na myśli temperaturę otaczającego nas powietrza. Tymcza-
sem ogrzewamy nie tylko powietrze, ale również całą bryłę 
budynku – ściany i inne elementy konstrukcyjne. Ich tempe-
ratura wpływa także na odczuwalny komfort w mieszkaniu.


