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81's15 sopo| !l' Kraą61łsłkto 31 sopot' dnia 16 grudnia 2015 roku
lel. 550 68 34. 551 80 56. h! 550 62 33(1) szanowni Mieszkańcy,

Jak każdego roku o tei porze piszemy do Państwa o najważnieiszych tematach
dotyczących życia naszej spółdzielni.

'1.

W przyszłym roku nie ulegnie zmianie cena jaką zapłacimy za Wodę iścieki
_ pozoStanie W Wysokości 9,37 złlm3'

RóWnieŻ nie ulegnie zmianie sposób naliczania opłat za śmieci _
będziemy płació za nie propo.cjonalnie do ilości zużytej w roku 20'l5 wody.
Rodziny 3+ będą płacić zryczałlowaną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami
W kwocie 30 zł. w związku z tym prosimy rodziny Wielodzietne o zgłaszanie się
do Działu członkowsko-l\,4ieszkaniowego spółdzielni W terminie do 20 stycznia 2016 r.

Natomiast niewielkim zmianom ulegnie opłata za konserwac|ę domofonów'
która We wszystkich budynkach będzie wynosić W 2016 roku 2,30 zł miesięcznie
za jeden domofon oraz podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne' są to opłaty
niezależne od spółdzielni.

lnformujemy, że podatek od nieruchomości za lokale mieszka]ne będzie Wynosió:
a/ osiedle Kraszewskiego (odrębna Własność) - "*":""::l*:T,J:z|:- oonZo.ł#'
osiedle Kraszewskiego pozostałe lokale - bez zmian - 0,13 złlm'z
b/ budynek Pokorniewskiego 5 (odrębna Własnośó)-'T:f łrriJFi -L:ri;2i,.ł,*
budynek Pokorniewskiego 5 pozostałe lokale _ obecnieabez 

T|'.1:r,;: - ł,ł:,:;,^,
c/ budynek Malczewskiego 4 (odrębna Własnośó)_ *:H 

ięff;'8l l 
,;,ł;T,,ł*

budynek Malczewskiego 4 pozostałe lokale _ obecnie ,ł..3\rtror; 
!.!ł,ź|l1r-,

Rada Nadzorcza podjęła stosowne Uchwały' kióre są' jak zwykle' dostępne na naszej
stronie internetowei www.smkraszewskieoo.pl.

2.
W związku z czekąącymi nas zmianamidotyczącymi zaopa1lzenia W ciepło sieciowe
został ogłoszony przetarg nieograniczony na indywidualne dwufunkcyjne Węzły cieplne'
ofeńy przez zainteresowane firmy mogą byó składane do 18 stycznia 2016 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej'

3.
Pod koniec tego roku minęła 25 locznica powstania naszei spółdzielni'
wciąż czekamy na udostępnienie nam przez Państwa Waszych archiwalnych zdjęć
z Źycia osiedla. chcemy zamieścić je na naszej stronie internetowej' a takŻe urządzić
wspomnieniową wystawę W budynku administracji' Bardzo prosimy o przynoszenie
lub przesyłanie mailem zeskanowanych fotografii'

z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku składamy
Państwu najserdeczniejsze źyczenia zdrowia, spokoju i pogody ducha !
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