Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, tel.: (43) 675-21-36, fax.: (43) 675-52-79,
e-mail: lsm@lsmlask.pl, www.lsmlask.pl

Łask, dnia 08.02.2021

Komunikat
Łaska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
informuje,
iż
zgodnie
z
decyzją
nr PO.RZT.070.20.2.2019/D/MZ z dnia 10 stycznia 2020 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie , Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 13.02.2021
ulegają zmianie ceny wody i odprowadzania ścieków:
- woda zimna w wysokości – 4,67 zł/m3 brutto – (dotychczas 4,53 zł/m3 - wzrost o 0,14 zł/m3)
- ścieki w wysokości – 13,04 zł/m3 brutto – (dotychczas 11,93 zł/m3 – wzrost o 1,11 zł/m3)
Do w/w opłat stosuje się dopłaty w wysokości 0,50 zł brutto za każdy 1m3 wody wynikającej
z Uchwały NR XXV/309/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie
dopłat do ceny dostarczanej wody.
W związku z powyższym jak i z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego
i ustawowym obowiązkiem ograniczenia do niezbędnego minimum wizyt w Państwa lokalach
informujemy, iż rozliczenie wody za okres 01.01-12.02.2021 odbędzie się na podstawie odczytów
dokonanych
przez
Państwa
samodzielnie
i
uwzględnione
zostanie
w rozliczeniu za I półrocze 2021. Prosimy więc wszystkich właścicieli i uprawnionych użytkowników
lokali o dokonanie takiego odczytu samodzielnie na dzień 12 lutego br.
Osoby które w powyższym okresie planują wyjazdy, powinny dokonać odczytu w terminie
wcześniejszym przed samym wyjazdem. Prosimy o wypełnienie formularza odczytu i wrzucenie do
skrzynek korespondencyjnych zlokalizowanych na budynkach biura Zarządu, administracji osiedla,
lub znajdującej się na Państwa osiedlu najpóźniej w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.
Nie dostarczenie odczytów we wskazanym terminie spowoduje przyjęcie stanów według średniego
zużycia za rok 2020.
Odczyty mogą być także przesłane drogą elektroniczną mail lub sms, mms na telefon
komórkowy właściwej administracji (wykaz w załączeniu).
Odczyty podajemy w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. Osoby które mają
problem z samodzielnym dokonaniem odczytu proszone są o kontakt z administracją , która udzieli
niezbędnej pomocy.
Jednocześnie informujemy, iż naliczenia nowych zaliczek za wodę zostaną dostarczone do
końca lutego i będą obowiązywały od 01.03.2021 r.

Osiedle Sobieskiego i Mickiewicza – skrzynka na korespondencję znajduje się
przy wejściu do biura administracji osiedla oraz na wiatrołapie III klatki
schodowej przy ul. Kononowicza 2. Tel. administracji osiedla 606-905-309.
mail: admsobieskiego@lsmlask.pl
Osiedle Batorego - skrzynka na korespondencję znajduje się przy wejściu do
biura administracji osiedla. Tel. 784-075-382
mail: admbatorego@lsmlask.pl
Osiedle Przylesie – skrzynka na korespondencję przy tablicy ogłoszeniowej róg
ul. Cisowa 3 / ul. Orzechowa 3. Tel. administracji osiedla 666-156-084
mail: admbatorego@lsmlask.pl

Wykaz budynków do samodzielnego odczytu wodomierzy
Osiedle Sobieskiego:
- ul. Narutowicza 5,7
- ul. Jana Pawła II 4
oraz Wspólnoty Mieszkaniowe:
- ul. 1 Maja 1,3,5,7
- ul. Polna 19
- M.C. Skłodowskiej 3,7
- Narutowicza 30
- Południowa 3
- Jana Pawła II 12, 16
- Kościelna 2
……………………………………………
Osiedle Mickiewicza:
- ul. Rodz. Bujnowskich 1,2,3,6
- ul. Karpińskiego 1,3,5
- ul. Kononowicza 2,3,5,6,8
…………………………………………….

Osiedle Batorego:
- ul. 9 maja 63,65,67,69,71,73,75
- ul. Batorego 34,36,38,40,46
- ul. Spółdzielcza 1,3,5,7
……………………………………………
Osiedle Przylesie:
- ul. Dębowa 4,8
- ul. Jodłowa 2,3,4,6,9
- ul. Cisowa 2
- ul. Jesionowa 2
- ul. Jarzębinowa 1,4
- ul. Orzechowa 3,4
oraz Wspólnoty Mieszkaniowe:
- ul. Dębowa 6
- ul. Toruńska 2

