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Nowy Regulamin rozliczania kosztów wody

S

zanowni Pañstwo,
Pragniemy poinformowaæ , ¿e w dniu
2 grudnia 2021r. Rada Nadzorcza Spó³dzielni
Mieszkaniowej MSM „Budowlanka”

w Oœwiêcimiu uchwali³a Regulamin rozliczania
kosztów wody i odprowadzania œcieków.
Zachêcamy do zapoznania siê z regulaminem na
stronie internetowej

www.budowlankaoswiecim.pl w zak³adce
„przepisy prawne”. Cz³onkowie Spó³dzielni
mog¹ równie¿ otrzymaæ kopie regulaminu
w siedzibie MSM „Budowlanka”.

Komunikat dotycz¹cy koronawirusa
W
okresie przypadaj¹cym na koniec
listopada- pocz¹tek grudnia liczba
zachorowañ w Polsce przekracza³a œrednio
20 tys. osób dziennie. W samym Oœwiêcimiu
liczba zachorowañ przekracza nawet 80 osób
dziennie. W zwi¹zku z powy¿szym, w trosce

o Pañstwa zdrowie prosimy o pamiêtaniu
o obowi¹zku zak³adania maseczek w pomieszczeniach zamkniêtych, w tym na klatkach
schodowych w blokach. Osoby odwiedzaj¹ce
biuro Spó³dzielni MSM „Budowlanka” równie¿
obowi¹zane s¹ do zak³adania maseczki.

Po wiêcej informacji zachêcamy do zagl¹dania
na stronê https://www.gov.pl/web/koronawirus
. Znajdziecie Pañstwo na niej informacje m.in.
odnoœnie szczepieñ na koronawirusa oraz
bie¿¹cej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Uchwa³a Rady Miasta Oœwiêcim w sprawie wyboru metody
ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W

dniu 29 wrzeœnia Rada Miasta Oœwiêcim
podjê³a uchwa³ê w sprawie wyboru
metody ustalenia op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokoœci tej op³aty i ustalenia stawki op³aty za
pojemnik o okreœlonej pojemnoœci oraz

zwolnienia z czêœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu pismo Zastêpcy Prezydenta Miasta
Oœwiêcim Pana Andrzeja Bojarskiego,
w którym przedstawione zosta³y zmiany
wprowadzone w uchwale, a tak¿e ogólne zasady

gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zwracamy Pañstwa uwagê, ¿e Urz¹d Miasta
Oœwiêcim planuje w przysz³ym roku zakup
aplikacji wychwytuj¹cej osoby nieujête
w deklaracjach o wysokoœci op³aty za
gospodarowania odpadami.
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Remont Pawilonu
Spó³dzielnia na bie¿¹co remontuje nie tylko budynki mieszkalne ale równie¿ u¿ytkowe.
Poni¿ej znajduj¹ siê zdjêcia wyremontowanego pawilonu przy ul. Andrzeja Nideckiego 24.

Humor
Kolega pyta Jasia:
- Czy w tym roku kupi³eœ coœ pod choinkê?
- Owszem, uda³o mi siê kupiæ stojak.
Dwóch ch³opców spêdza noc przed wigili¹
u dziadków. Przed pójœciem spaæ, klêkaj¹ przed
³ó¿kami i modl¹ siê, a jeden z nich ile si³
w p³ucach wo³a g³oœno:
- Modlê siê o nowy rowerek, modlê siê o nowe
¿o³nierzyki, modlê siê o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochyli³ siê i szturchn¹³ go mówi¹c:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest g³uchy.
Na to ch³opiec:
- Nie, ale babcia jest.

Œwi¹teczny instynkt samozachowawczy
podpowiada:
1. Kupiæ wszystkim dzieciom takie same prezenty
2. Kupiæ ¯onie i kochance takie same perfumy.
- A co tam u syna s³ychaæ?
- W Anglii siedzi, sklep jubilerski otworzy³
- O! A jak mu siê to uda³o?
- Zwyczajnie, ³omem. Dlatego siedzi.
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