
 
 

 

 

Nowogród Bobrzański, 22.03.2020 r. 

KOMUNIKAT NR 2 

Szanowni Państwo. 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się w Polsce 
wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników naszej Spółki, z dniem 
23.03.2020 ulega zmianie organizacja sposób załatwiania spraw oraz zmiany funkcjonowania 
Spółki.  

1. Od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania BIURA Spółki będą nieczynna dla interesantów, 
niestety nasz wcześniejszy apel o ograniczenie wizyt w spółce nie przyniósł 
spodziewanych efektów. 

2. Spółka nie przerywa pracy i nadal będzie wykonywał swoje obowiązki w tym co 
najważniejsze dostawę wody, odbiór ścieków oraz odbiór odpadów stałych oraz PSZOK. 

3. Wszystkie sprawy załatwiane będą w formie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej 
bądź telefonicznie, w tym zgłaszanie opróżniania szamb. 

4. Odczyty wodomierzy drogą radiową będą się odbywać tak jak dotychczas. 

5. Wstrzymane zostają odczyty wodomierzy dokonywane przez inkasentów w tym 

przypadku faktury będą wystawiane na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 

miesięcy, można też podać stan liczników telefonicznie.  

6. Kasa w siedzibie firmy będzie nieczynna do ODWOŁANIA. Wpłaty należności i 
zobowiązań można dokonywać, bądź też za pośrednictwem bankowości elektronicznej, 
bądź też ostatecznie w oddziałach banków.  

7. Funkcjonowanie Wysypiska odpadów w Klępinie - zamykamy z dniem 23.03.2020 do 
odwołania  

8. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – funkcjonuje na dotychczasowych 
zasadach. Prosimy jednakże o ograniczenie wizyt do minimum, nie mówiąc o osobach 
objętych kwarantanną np. z tytułu przekroczenia Granicy Państwa. 

9. Worki na odpady selektywne będą dostarczane przez naszych pracowników przy ich 
odbiorze oraz będą do odebrania z kartonu umieszczonego przed wejściem do biura na 
ul. Dąbrowskiego 10. 

10. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy: 

a. Numer telefonu kontaktowego: ☎ 68 327 65 50  
b. Adres mailowy: mgzgkim@wp.pl 
c. Można też wrzucać bieżącą korespondencję do skrzynki pocztowej umieszczonej 

na ścianie przy wejściu do biura. 

Podejmujemy tę decyzję profilaktycznie, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów 
oraz swoich pracowników, biorąc także pod uwagę fakt, że działalność naszej spółki ma 
strategiczne znaczenie dla funkcjonowania i obsługi mieszkańców naszej Gminy. 

Za wyrozumiałość i odpowiedzialne podejście do obecnego problemu serdecznie Państwu 
dziękujemy. 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.  


