Zmiany w MPGK - stan epidemii koronawirusa.
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w związku ze
stanem epidemii, wdrożyło procedury mające na celu zapobieganie zarażaniu się
wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Wymiana wodomierzy.
Zawieszona zostaje planowa wymiana wodomierzy za wyjątkiem sytuacji awaryjnych,
które należ zgłaszać pod numery 52 315 59 24, 52 315 59 35
lub całodobowy numer alarmowy

994.

2. Odczyt stanu wodomierzy.
Zawieszony zostaje bezpośredni odczyt u klientów indywidualnych. Możliwe jest
podanie stanu licznika:
- na stronie internetowej spółki: mpgk.mogilno.pl w zakładce podaj

stan

wodomierza,
- mailowo na adres email: wodomierz@mpgk.mogilno.pl,
- telefonicznie pod numerem 52 315 59 18.
3. Odbiory, badania wody, inne usługi.
Zawieszona zostaje realizacja badań wody, odbiorów przyłączy, innych usług za
wyjątkiem przypadków koniecznych, związanych z zapewnieniem ciągłości dostaw
wody, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa określonych przez GIS.
4. Awarie.
W przypadku stwierdzenia awarii prosimy zgłoszenie pod całodobowym numerem
alarmowym

994.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1.Odbiór odpadów komunalnych.
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2.PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zawieszona zostaje działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Szerzawach (PSZOK). Nie będzie dostępny dla mieszkańców do odwołania.
3.Worki do segregacji.
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922. Zamówione worki zostaną dostarczone bez dodatkowych opłat w terminach
odbioru odpadów segregowanych. Zapłata za kupione worki nastąpi na podstawie
wystawionej faktury VAT.
4.Dodatkowe zgłoszenia odbioru.
Zawieszona
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odbiorem odpadów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub środowiska.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 52 31 52 505 lub 52 31 55 922.
_________________________________________________________________________
WNIOSKI, UMOWY i POZOSTAŁE DOKUMENTY prosimy przesyłać pocztą elektroniczną
(mpgk@mpgk.mogilno.pl), poprzez skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółki
przy ul. W. Witosa 6 lub tradycyjną pocztą.
Pozostałe informacje oraz wzory dokumentów

do pobrania dostępne są na stronie

internetowej Spółki: mpgk.mogilno.pl
KONTAKT:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 52 31 55 935, 52 31 55 924
Oczyszczalnia: 52 31 51 879
Zakład Usług Komunalnych: 52 31 52 505
Zakład Energetyki Cieplnej: 52 31 55 919
Umowy, warunki techniczne, itd.: 52 31 55 917
Sekretariat, pozostałe sprawy: 52 31 52 235
OPŁATY prosimy regulować za pomocą płatności elektronicznych, w punkcie przyjmowania
opłat BS Gniezno o/Mogilno przy ul. Jagiełły 14 lub w innych punktach opłat.

ZGŁASZANIE AWARII 994

