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Szanowni Mieszkańcy,
Zarząd SBM ,rAteńska'o z przykrością informujeo że
pomimo kolejnego szczytu pandemii, władze m.st.

Warszawy nie przesunęły terminu wejścia w życie od
01.04.2021r. nowych zasad rozliczenia odpadów
komunalnych.

Powyzsze regulują Uchwały nr XLlI254,1,255l202O Rady m. st.

Warszawy z dnia 26.1,1,.ż0ż0r. oraz w nawiązaniu do nich Uchwała Nr 4l2I

Rady Nadzorczej SBM,,Ateńska" z dnia 23.02.2021r.

Miesięczna opłata za wywóz odpadow dla każdego lokalu, będzie

zależna od ilości nlĘtej wody w ffi3, pomnozonaprzęz stawkę w wysokoŚci

l2r73 złlm3, uchwaloną przęz Radę m. st. Warszawy oraz od róznicy wody

niezbilansowanej w budynku.

Powyższe zmiany \ryymu szają na Zarządzie Spółdzielni koniecznoŚĆ

dokonania spisu stanów wodomi erzy na dzień 31.03.2021r., w celu

r oz|iczenia zalic zek za odpady ko m unalne.

Aby zminimalizowaó zagrożenie COVID-19, prosimy o lvypełnienie,

przekazanych Państwu do skrzynek pocźowych oświadczeń o stanach

wodomi erzy wraz z nowym wymiarem opłat. Wypełnione czYtelnie

oświadc zenia na|eĘ dostarczyć w nieprzekraczalnvm terminie do dnia

08.04.2021r.. przez Gospodarza domu lub poprzez wrzucenie do skrzynki

wystawionej przy wejściu do biura Spółdzielni lub przesłanie drogą mailową

na adres: biuro@sbm-atenska.pl

Osoby, które nie dostarcz7 stanów wodomierzy w lokalach do dnia
08.04.2027r., zostanq rozliczone ryczałtem zużycia wody w wysokoŚci 8,00

m3/osobę/miesiqc.

Jednocześnie Rada Nadzorcza i Zarząd potwierdzają wczeŚniejsze

informację, że w roku 2021 nie będzie żadnych podwyżek za lokale
mieszkalne zależnvch od organów Spółdzielnl
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Warszawa, dnia 3 1.03.202lr.
/ilnię i Ilazwisko właściciela lokalu/

/adres lokalry'

Zarząd SBM "Ateńska" w nawiązaniu do Uchwał Nr XLl125 4,1255lż020 Rady m.st. Warszaw z dnia
ż6.|1.2O20r. oraz na podstawie Uchwały Nr 4/2l Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w Warszawie z
dnia 23.02.2O2Ir., informuje, że zmianie ulegają od 01.04.202Ir. zasady naliczania op|at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W opłatach zalokal od 0l .O4.20żlr. została uwzględniona zaliczka za odbior odpadów w wysokoŚci
średniomiesięcznego zużycia wody w lokalu * *' w okresie od 01 .0I.2O20r. do 31.70.2020r.,
pomnozona przęz stawkę 7ż,73 złlm3 uchwaloną przęzRadę m.st. Warszawy oraz opłatawynikająca z
rożnicy wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy lokalowych.
Podane przez Państwa poniżej stany wbdomierzy będą podstawą do roz|iczenia powyższej
zaliczki.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/a oświadczam, że w zajmowanym przęze mnie lokalu

mieszkalnym stan wodomierzy na dzień 31.03 .2021r. jest następujący:

KUCHNIA:

CIEPŁA WODA stan. ...... m3

ZIMNA WODA stan . ...... m3

Nr wodomięrza

Nr wodomierza

ŁAZIENKA:
CIEPŁA WODA stan . ..... m3 Nr wodomierza

Nr wodomierzaZIMNA WODA stan

lczyteLny podpis/

Wypełnione czytelnie oświadczenie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 09 kwietnia 2021r. przez Gospodarza domu lub poprzez
wrzucenie do skrzynki wystawionej przy wejściu do biura Spółdzielni lub
przesłanie drogą -uilo*ą na adres: niurÓ@snm-atenska.pt 1ffiil,.
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