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Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej załączam komunikaty spółdzielni mieszkaniowych działąjących na
terenie Łubiany w sprawie ich funkcjonowania w najbliższym czasie.

 

Spółdzielnia MIeszkaniowa "MILENIUM"

ZARZĄDZENIE
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„MILENIUM” podjął decyzje o zamknięciu biura do odwołania.
Prosimy o załatwianie spraw pod nr tel.:
607-608-008 – Prezes
601-954-979 – księgowa
534-943-795 – referent ds. organizacyjnych
608-425-263  – konserwator
bądź e-mail: smmilenium@wp.pl.
Należności czynszowe prosimy regulować na konto bankowe Spółdzielni (kwotę czynszu
udzielimy telefonicznie bądź poprzez e-mail). W przypadku braku konta bankowego
należności czynszowe mogą być regulowane poprzez rodzinę, znajomych lub sąsiadów. W
tytule przelewu prosimy wpisać nr mieszkania, którego dotyczy płatność.

Dane do przelewu:



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ‘’MILENIUM’’
UL. OSIEDLOWA 10 KL. C, 83-407 ŁUBIANA
PKO BP 92 1020 1879 0000 0702 0002 2681.

Informacje o zużyciu wody prosimy podawać SMS-em na nr tel. referenta lub e-mailem do 6
dnia m-ca.

 

Spółdzielnia MIeszkaniowa "WSPÓLNY DOM"

Informacja o czasowym ograniczeniu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny
Dom” w Kościerzynie

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i w trosce o zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”
Zarząd Spółdzielni wprowadza następujące ograniczenia do dnia 31 marca 2020 r. z
możliwością przedłużenia tego terminu:

1. Zamyka się dla obsługi interesantów biuro Spółdzielni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40
(w tym również kasę) oraz biuro administracji osiedla przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 29.
2. Obsługa interesantów będzie prowadzona w formie telefonicznej pod numerami
telefonów 58 686 23 20 i 58 686 21 63 oraz drogą e-mail pod adresem:
Sekretariat: sekretariat@sm-wspolnydom.pl
Dział członkowski: czlonkowski@sm-wspolnydom.pl
Dział techniczny: gzm@sm-wspolnydom.pl
Dział księgowości: ksiegowosc@sm-wspolnydom.pl
3. Zaleca się dokonywanie płatności czynszowych przelewem bankowym na konta podane
w książeczkach czynszowych.
W przypadku dokonania zapłaty czynszu za miesiąc marzec po obowiązującym terminie
Spółdzielnia nie będzie naliczać odsetek.
4. W sytuacjach konieczności wydania zaświadczeń lub dokumentów zostaną one wydane
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
5. Zgłaszanie awarii pod dotychczasowymi numerami telefonów:
58 686 21 63 oraz 603 070 261.
W sytuacjach konieczności wejścia do mieszkania przez pracowników Spółdzielni w celu
usunięcia awarii należy unikać kontaktu i zachować odległość co najmniej 1 metra.
6. Osoby sprzątające budynki mieszkalne będą odkażać klamki do drzwi wejściowych,
poręcze na klatkach schodowych i domofony. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej
1 metra od osoby sprzątającej.

Za utrudnienia z tym związane członków Spółdzielni i mieszkańców budynków
zarządzanych przez Spółdzielnię przepraszamy!

Numery rachunków bankowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”:

PKO BP S.A. 45 1020 1879 0000 0402 0002 0958

BANK Millennium S.A. 08 1160 2202 0000 0000 2309 4420

BANK PEKAO S.A. 37 1240 3783 1111 0010 2337 2019



 

Marcin Żurek


