
Echo Bocianka  •  nr 54  •  GRUDZIEŃ 2022

W Y D A R Z E N I A 5

Podobnie jak w ubiegłym roku, o tej 
samej porze, w grudniu musimy sa-
modzielnie dokonać odczytu wskazań 
naszego wodomierza i przekazać in-
formację w tej sprawie do spółdzielni.

Poprzednie tak przeprowadzone od-
czyty przebiegły bardzo sprawnie, dla-
tego władze spółdzielni postanowiły po-
nownie skorzystać z takiego rozwiązania 
i poprosić mieszkańców o samodzielny 
odczyt. Okazuje się, że korzyści z tego są 
bardzo duże.

- Firma, która wykonuje odczyty wo-
domierzy, pobiera za taką usługę kilka ty-
sięcy złotych, które można przecież lepiej 
zagospodarować - mówi Paweł Kubicki, 
prezes SM Bocianek.

- Ponadto często złodzieje podszywają 
się pod pracowników spółdzielni, zakładu 
energetycznego, wodociągów czy gazow-
ni (czytaj str. 9 - przypis red.).  Jeśli nasi 
mieszkańcy wiedzą, że odczyty wykonują 
samodzielnie, to spada ryzyko, iż wpusz-
czą złodzieja, podszywającego się pod 

naszego pracownika - argumentuje pre-
zes Kubicki.

Podkreśla przy tym, że decyzja była 
tym prostsza, iż już kilka razy w taki sam 
sposób prowadzony był odczyt wodomie-
rzy i mieszkańcy świetnie sobie z nim po-
radzili. 

- Liczymy, że w tym roku będzie podob-
nie - dodaje prezes Kubicki. 

Co należy zatem zrobić?
W dniach 27-31 grudnia 2022 r. nale-

ży odczytać wskazania swojego wodo-
mierza i najpóźniej do 5 stycznia 2023 r. 
przekazać wskazania licznika do spół-
dzielni. Można to zrobić na kilka sposo-
bów:

a) na specjalnym druku, który znajduje 
się poniżej,

b) na zwykłej kartce, zawierającej: 
adres, numer wodomierza, wynik odczytu, 
podpis użytkownika lokalu, datę odczytu,

c) poprzez wiadomość e-mail, wysłaną 
na adres: smbocianek@interia.pl. Wia-
domość powinna zawierać: adres, numer 

wodomierza, wynik odczytu, podpis użyt-
kownika lokalu, datę odczytu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie 
Państwo dokonać odczytu samodziel-
nie, fakt ten należy zgłosić do spółdzielni 
w celu umówienia wizyty hydraulika.

W przypadku niedostarczenia do 5 
stycznia 2023 r. odczytu lub braku możli-
wości dokonania odczytu, rozliczenie zo-
stanie dokonane zgodnie z obowiązującym 
regulaminem, którego treść dostępna jest 
na stronie www.smbocianek.pl w zakładce 
dokumenty - dostęp po zalogowaniu.

Uwaga! Poniższe oświadczenie 
najlepiej wrzucić do skrzynek przy 
wejściu do biura spółdzielni lub urny 
w budynku spółdzielni.

Prosimy o dokładne sprawdzenie 
stanu wodomierza i prawidłowe wpi-
sanie cyfr w formularzu. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości prosimy 
o kontakt telefoniczny ze spółdzielnią.

Grudniowy odczyt wodomierza 
- wypełnij, wytnij i dostarcz

SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH
Firma IT Parking wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Bocianek ogłasza nabór na 

kierowcy mogą nabywać abonamenty 
poważniające

parkingu strzeżonego). Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru zgłoszeń:

▪ grudzień – sprzedaż abonamentów dla ów posiadając
parkingu strzeżonym przy ul. Konopnickiej

▪ 21 i 22 grudzień – sprzedaż abonamentów dla członków
▪ – sprzedaż abonamentów dla pozostałych kierowców

Koszt miesięcznego abonamentu na 0 zł

można kupić abonament?
Sprzedażą abonamentów zajmuje się wyłącznie firma IT Parking. Zgłoszeń należy dokonywać mailowo 

zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części. Dodatkowo 
jesteśmy dostępni do Państwa dys od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 –

W jaki sposób zakupić abonament?
przesłanego do nas mailow zgłoszenia

z informacją o zainteresowaniu zakupem abonamentu postojowego przy ul. 
w treści maila należy również podać następujące dane:

 imię i nazwisko 
 
 
 ierowca może wykupić abonament na określony np. miesiąc, bądź 

miesięcznym
 (jeżeli kierow będzie parkował różnymi pojazdami, to należy 

wskazać wszystkie numery rejestracyjne tych pojazdów

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie poinformujemy Państwa czy dostępne są jeszcze miejsca 
śli tak, to kierowcy zostanie przydzielony abonament 

Następnie na adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie
wysłana faktura bankowego, na który należy uiścić określoną kwotę, a w 
tytule przelewu wpisać numer faktury. Jeżeli kierowca zdecyduje się na bezterminowy abonament 

za abonament będą wysyłan co miesiąc na adres mailow
Kierowca jest zobowiązany zatrzymywać swój pojazd wyłącznie na przydzielonym mu miejscu. 

jemy papierowych identyfikatorów/kart parkingowych z informacją o abonamencie. 
będą wyłącznie na podstawie zgłoszonych numerów rejestracyjnych pojazdów.

Uwaga! Liczba abonamentowych miejsc parkingowych jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń

OŚWIADCZENIE O STANIE WSKAZAŃ WODOMIERZA 
wodomierz należy odczytać w dniach 27-31 grudnia 2022 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych oso-
bowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

.............................................................................................
(imię)

.............................................................................................
(nazwisko)

.............................................................................................
(adres)

.............................................................................................
(telefon kontaktowy)

...............................................................
(data oraz czytelny podpis)
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