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Biała Podlaska, 3 listopada 2021r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA MIESZKANIA
- NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

Zgodnie z taryfą nr 15/2021 dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
miejskiej Biała Podlaska na okres 3 lat Spółki Bialskie Wodociągi
i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
stanowiącej załącznik do decyzji Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 15 października 2021r.
znak LU.RZT.70.305.2021.JB od 30 października 2021r.
wzrastają opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków

z 7,06 zł/m3 na 7,88 zł/m3 tj. o 11,6%
Zmiana ceny zostanie uwzględniona w rozliczeniu wody za
okres od października do grudnia 2021r. i ujęta w książeczkach
opłat od stycznia 2022r.
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UWAGA !!!
PEC Sp. z o.o. KOLEJNY RAZ PODWYŻSZA
CENY CIEPŁA!!!
Kiedy skończy się drenaż naszych kieszeni?
Od 1 listopada 2021r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Białej Podlaskiej, po zaledwie trzech miesiącach od
poprzedniej 18% podwyżki, wprowadziło nowe, wyższe
o kolejne 10% ceny i stawki opłat za dostarczane ciepło
do budynków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA”.
Nie mamy prawa sprawdzić kalkulacji cen ani odwołać się od decyzji
Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżce. Nasi mieszkańcy widząc kolejne
podwyżki, obciążają nas winą - „bo do kasy Spółdzielni wnoszą opłaty”.
Informujemy, że całą kwotę za zużycie ciepła Spółdzielnia przekazuje do
PEC-u. Jesteśmy jedynie pośrednikiem tych opłat, podobnie jak wielu innych:
za wodę, odpady komunalne, gaz, podatki itd.
Prosimy więc, aby nie winić nas za podwyżki całkowicie od nas niezależne.
Niestety jesteśmy w takich przypadkach bezsilni i pozbawieni możliwości
odwoływania się.
Jeszcze raz podkreślamy, że jest to podwyżka niezależna od Spółdzielni.
Wg przepisów Spółdzielnia raz do roku rozlicza się z mieszkańcami
za dostarczane ciepło. Zwykle była to nadwyżka oddawana mieszkańcom,
odliczana od pierwszego miesiąca książeczek opłat wystawianych po dokonanym
bilansie kosztów ciepła. Jednak po dwóch kolejnych podwyżkach cen ciepła
należy spodziewać się minimalnych zwrotów, a w wielu przypadkach nawet
dopłat za ciepło w rozliczeniu za 2021r.
Prosimy zatem o racjonalne gospodarowanie ciepłem.
Niestety musimy poinformować również, że wskutek kolejnej podwyżki,
najprawdopodobniej od dnia 1 stycznia 2022r. zostaną podwyższone zaliczkowe stawki
opłat zmiennych i stałych za energię cieplną do ogrzewania mieszkań oraz zaliczkowe stawki
opłat za energię cieplną do podgrzania 1 m3 wody.
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