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Komunikat Nr 2/2016 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” w Kwidzynie 

 
I. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” w Kwidzynie w dniu 29.09.2016 r. uchwaliła 

Regulamin Systemu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, który obowiązuje z dniem jego uchwalenia.  

 

II.       Strona internetowa Spółdzielni  

W oparciu o Regulamin Systemu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zarząd Spółdzielni planuje 

udostępnić od 01.11.2016 r. poprzez stronę internetową www.smpomezania.pl system EBOK z e-czynsze, 

który zawiera informacje finansowe, zużycia wody i ciepła centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych 

zasobów Spółdzielni.  

Właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych od 17.10.2016 r. będą otrzymywać poprzez skrzynki 

oddawcze materiały informacyjne dotyczące dostępu do e-czynsze tj. Komunikat, Regulamin Systemu 

Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, wniosek, który należy wypełnić i dostarczyć do Spółdzielni ul. 

Spółdzielcza 1, pokój 1A w wyznaczonym dniu. Informacja o terminie zgłoszenia się do pokoju czynszy z 

wypełnionym wnioskiem o wydanie loginu i hasła dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta zostanie 

podana w ramach ogłoszenia umieszczonego w gablocie klatki schodowej i na stronie internetowej Spółdzielni.  

Instrukcje dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta otrzymają Państwo wraz z loginem i hasłem 

dostępu.  

 

III.  

Przypominamy,  że prace remontowe i modernizacyjne instalacji centralnego ogrzewania mogą być 

prowadzone po zakończeniu okresu grzewczego tj. maj 2017 r.  

Stwierdzone nieszczelności w instalacji centralnego ogrzewania, odpowietrzania grzejników należy zgłaszać 

do Spółdzielni.  

 

IV.    Dodatek mieszkaniowy 

Dochód w gospodarstwie domowym od 01.03.2016 r. upoważniający do otrzymania dodatku to:  

Jednoosobowym – 1544,48zł zł brutto 

Wieloosobowym – 1103,20zł zł brutto na osobę 

Informacje szczegółowe w Dziale Czynszów tel. (55) 279-30-89 wew. 41 lub bezpośrednio (55) 261 –32 –08 

 

Lp. Normatywna powierzchnia + 30% 
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35.00 mkw. – dla 1 osoby 

40.00 mkw. – dla 2 osób 

45.00 mkw. – dla 3 osób 

55.00 mkw. – dla 4 osób 

65.00 mkw. – dla 5 osób 

70.00 mkw. – dla 6 osób 

45.50 mkw. – dla 1 osoby 

52.00 mkw. – dla 2 osób 

58.50 mkw. – dla 3 osób 

71.50 mkw. – dla 4 osób 

84.50 mkw. – dla 5 osób 

91.00 mkw. – dla 6 osób 

 

IV. Sprawy różne 

Zgłoszenia: 

 

 do godz. 1500 (55) 279-29-75, (55) 279-20-89 wew. 35 

 po godz. 1500 nagłe awarie: 

- hydrauliczne: 603 071 096 

- elektryczne:   603 870 011 

 

Październik,  2016 r.  
         Zarząd     

     

http://www.smpomezania.pl/

