
   Koszty energii elektrycznej rosną  

 Jak możesz obniżyć wysokie  
 dopłaty  
Ceny energii elektrycznej rosną na rynku światowym w niespotykany dotąd sposób. Problem ten dotyka 
wszystkich dostawców energii elektrycznej w Niemczech, a tym samym również odbiorców końcowych.

Co robi Gewobag
W ramach bieżących rozliczeń kosztów eksploatacyjnych (za poprzedni rok 2021) sprawdzimy, których 
dostosowań wynikających z podwyżki cen nie można uniknąć. Obecnie za samo ogrzewanie i ciepłą 
wodę naliczamy za rok 2023 dwukrotnie wyższe* koszty. Dlatego zalecamy, aby już teraz odpowiednio 
dostosować płatności zaliczkowe.

Wskazówka: Również w przypadku stałych kosztów eksploatacyjnych nie można wykluczyć dalszych 
podwyżek ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej; obecnie spodziewamy się wzrostu o co 
najmniej 12%.

*  W odniesieniu do wszystkich najemców mających ogrzewanie akumulacyjne przyjmujemy obecnie bardziej umiarkowane 
podwyżki kosztów.

Co możesz zrobić?
Zalecamy, aby zwiększyć miesięczne zaliczki na koszty eksploatacyjne wcześniej niż w przypadku  
regularnego dostosowania w ramach rocznego rozliczenia kosztów eksploatacyjnych. 

Czy chcesz już teraz dostosować swoje płatności zaliczkowe? Wyślij do nas e-mail i podaj w nim 
nowe kwoty zaliczek oraz miesiąc dostosowania. Możesz dostosować swoje płatności zaliczkowe  
również wstecz od stycznia 2022 r.

Jak możesz dostosować swoje płatności zaliczkowe
Wyślij do nas e-mail na adres: service@gewobag.de

Podaj następujące informacje:
  Nazwisko i adres
  Numer umowy najmu
  Od którego miesiąca ma nastąpić dostosowanie
  Nowa zaliczka na stałe koszty eksploatacyjne w euro
  Nowa zaliczka na koszty eksploatacyjne zależne od zużycia w euro

Rada: Podwój zaliczkę na koszty eksploatacyjne zależne od zużycia.  
Dane znajdziesz w ostatnim rozliczeniu kosztów eksploatacyjnych oraz  
jako nowy najemca w umowie najmu.



Jako możesz oszczędzać energię i pieniądze

Lodówka
Pełna lodówka zużywa mniej energii niż pusta. Również nieużywana przestrzeń musi być chłodzona. 
Zimne artykuły spożywcze działają tak jak akumulatory chłodzące. Nie wstawiaj ciepłych potraw  
do lodówki i otwieraj drzwi lodówki tylko na krótko. Jeśli wybierasz się na urlop, rozważ całkowite  
wyłączenie lodówki. Czy wiesz, że...? Około jedna piąta energii elektrycznej w gospodarstwie  
domowym jest zużywana na chłodzenie.

Gotowanie
Aby oszczędzać energię podczas gotowania, gotuj wodę na makaron lub jaja w czajniku elektrycznym. 
Czajnik elektryczny pracuje szybciej i zużywa znacznie mniej energii niż płyta kuchenna. Pamiętaj o 
przykrywaniu garnka pokrywką – wielkość garnka powinna zawsze pasować do płyty kuchennej. Czy 
wiesz, że...? Zmywarka zużywa mniej wody niż ręczne mycie naczyń. Urządzenie pracuje najwydajniej 
przy pełnym załadunku.

Ogrzewanie
W obszarach mieszkalnych temperatura powinna wynosić 20 stopni, a w sypialni wystarczy 16–18 
stopni. Kiedy wyjeżdżasz na dłużej, wyłącz ogrzewanie. Co prawda w celu ogrzania wychłodzonych 
pomieszczeń zużywa się dużo energii, ale ciągłe ogrzewanie jest jeszcze droższe. Pamiętaj również o 
prawidłowym wietrzeniu: zamiast uchylać okna na dłużej, szybko przewietrz pomieszczenia na  
przestrzał! Czy wiesz, że...? Obniżając temperaturę o jeden stopień, możesz zaoszczędzić około  
6% energii elektrycznej.

Infolinia Gewobag

   Tel: 0800 4708 800 (darmowe 

połączenie) Poniedziałek–czwartek 8:00–
15:00  piątek 8:00–12:00

E-mail: service@gewobag.de

Gewobag
Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin 
Alt-Moabit 101 A, 10559 Berlin

www.gewobag.de

Więcej wskazówek, jak oszczędzać energię, znajdziesz w naszym magazynie online pod adresem: 

www.gewobag.de/energiespartipps


