
Mikołów dnia 14.10.2013r. 
INFORMACJA  

 
                Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje , że zgodnie                      
z zasadami aktualnie obowiązujących „Regulaminów” w zakresie rozliczeń kosztów dostawy 
wody oraz kosztów centralnego ogrzewania obowiązuje następujący tryb odczytów 
wodomierzy oraz podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach : 
 

 
Mikołów 

 
Orzesze 

Odczyty wodomierzy dwukrotnie w ci ągu 
roku :  
 
w m-cu czerwcu  
(zmiana „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie          
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” 
dla Gminy Mikołów od dnia 13.czerwca 
każdego roku ) 
w m-cu pa ździerniku  ( lub w początkowych 
dniach m-ca listopada w mieszkaniach 
wyposażonych w podzielniki elektroniczne) - 
wraz z odczytami podzielników kosztów c.o. 
na zakończenie 12-miesięcznego okresu 
rozliczeniowego kosztów ogrzewania 
 

Odczyty wodomierzy trzykrotnie w ci ągu 
roku :  
 
na dzień 31.marca  - międzyodczyt 
wodomierzy  
(zmiana „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie           
w wodę ” dla Gminy Orzesze od dnia 
12.marca każdego roku – dostawca wody:                   
RPWiK S.A. Tychy ) 
na dzień 30.czerwca  
(zmiana „Taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków” dla Gminy Orzesze od dnia 01.lipca 
każdego roku – odbiorca ścieków :               
ZGKiM Orzesze),  
na dzień 31.grudnia  
( odczyt w początkowych dniach m-ca 
stycznia wraz z odczytami podzielników 
kosztów c.o. na zakończenie                                 
12-miesięcznego okresu rozliczeniowego 
kosztów ogrzewania) 

 
Odczyty podzielników kosztów c.o.  
jednokrotnie w ci ągu roku :  
 
w m-cu pa ździerniku  ( lub w początkowych 
dniach m-ca listopada w mieszkaniach 
wyposażonych w podzielniki elektroniczne)  

 
Odczyty podzielników kosztów c.o.  
jednokrotnie w ci ągu roku :  
 
na dzień 31.grudnia  
( odczyt w początkowych dniach m-ca 
stycznia) 

 
Informacje o terminach odczytów są umieszczane w tablicach ogłoszeń w budynkach              
oraz   w Pawilonie MSM przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie .  
Harmonogram odczytów każdorazowo jest również dostępny na stronie internetowej 
Spółdzielni   www.msmmikolow.eu. 
Szczegółowych informacji udziela także Dział ds. umów i rozliczeń mediów : /32/22-62-717,             
wewn. 52. 
 
Zaznaczamy , że począwszy od 2014r. Spółdzielnia nie będzie kierować indywidualnych 
pisemnych zawiadomień o terminach odczytów na wskazane  przez mieszkańców adresy 
korespondencyjne.  
Prosimy o korzystanie z informacji w tym zakresie w wyżej wskazany sposób.   
 
 
 
 


