
Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

62-510 KoNIN
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a

NIP 665-000-33-3 1, REGON 00048864 5

Sqd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego, KRS 0 0 00024 64 4

telefonv: centrala 63 242-26-80: sekretariat i fax 63 242-36-21

Konin, dnia 26 kwietnia 2018r.

APEL Do §rł-AŚCICIELI LOKALI I MIESZxłŃcow BUDYNKU

,,NrE VRZUCĘ Śłttpct Do KANALIZACLI,,

szanowni państwo.

Nie ma batdziej ucięltulej ,,szkody zaIantowej" w mieszkaniu nż wylanie się fekaliów
zkanalŁacji sanitarnej. Nie sposób nawet wyobtazić sobie z czym boryka się osoba, w mieszkaniu
której fekŃa wsiąkły w podłoge, zńszczyły wykładzinę albo dy,wany, dtzwi i inne elementy
wn>osażenia. Nie sposób zna\eŹĆ się w sytuacji osoby, która powtacalĄc do domu zadanych wakacii,
po otwarciu &zwi mieszkania czaje, że pod jej nogr coś się wylewa! Żeby to zrozumieć, ,,poczuć"
tneba byłoby chyba tego doświadczyć. Nie tędy jednak droga żeby ztozumienie budować fla tnk
ptzyĄch doświadczeniach. Doświadczeniach, które niestety spotkały osoby zamieszkujące w zasobach
Naszej Spółdzielni t zasobach zarządzanych \X/spólnot Mieszkaniowych.

OPisane wyżei bardzo puykrc konsekwencje wylania się fekaliów do mieszkań spowodowane
były nie jak niektórzy rr'o1ą ptzpLlszczać zmńejszeniem się przektoju pionów kanalizacyjnych
w wyniku ichzatastańa, czy też napuykładich pęknięciem. Nie, puyczyfly były inne.

Ptzyczyną było wtzucenie do toaleĘ pneróżnych rzeczy, któte nigdy nie powinny się tam
zna\eźć. Co to było? Po wezwaniu do usuwania skutków awań i udrożnieniu pionu kanaĘzacyjnego
hydraulicy ,,svryŁavłia71" z njch: pampefsy, podpaski, chusteczki navłl7żające, głowy fyb iĘ. - takie
oryginalne prezent świąteczne od sąsiada z plętn -yżej, puszki po konserwach, skótki od arbuzów
i wiele innych, różnych śmieci, które powinny tnftć do aitany śmietnikow e1, a ńe do kanalizacjtl.

szanowni państwo.

Ptosimy, aby nie wrzucali Państwo do kanaizacji śmieci, nie wylewali do toaiety rcsztek farb,
zapraw, klejów, które zostały ,,po femoncie". Prosimy ńe narażać siebie jak i sąsiadów mieszkających
ńżej na ryzyko zapchanla pionu kanallzaqjnego i wylania fekaliów w mieszkaniu (-gdy nie wiadomo,
czy do zapchańa nie dojdzie zat^z za przyłączem do ,,mojego" mieszkania i szkodę wytządzę sam
sobie).

Powyższe słowa stanowią odpowiedź na wnioski członków Spółdzielni o podejmowanie ptób
przekonywańa do pożądanych społecznie zachoslań nie tylko popflez nakazyf zakazy, ale także
p optzez oddziaŁywanie na wy obtaźńę,

Zaintetesowznych tematem zżpraszamy do siedziby Spółdzielni, Administtacji Osiedli, po
informację jak lłygląda pfoces likwidacji szkody zwtązanej z zaIańem spowodowanym zapchaniem
pionu kanallzacyjttego ś mie ciami.
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