Warunki i zasady korzystania z ciepłej wody w budynku Grunwaldzka 41 i Grunwaldzka 43
od 01.07.2015r.

Ciepła woda dostarczana jest do kabin prysznicowych w łazienkach wspólnego użytku w
budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 41 i 43. Z ciepłej wody mogą korzystać osoby posiadające
elektroniczną kartę przedpłaconą (zwaną dalej KARTĄ) doładowaną kwotą odpowiadającą
minimum 0,05m3 ciepłej wody.
I. KARTA
1. KARTA jest własnością Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach i zostanie wydana
użytkownikowi-mieszkańcowi budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41 lub 43 po wpłaceniu
przez niego i zaksięgowaniu na koncie MZB kaucji w wysokości 11 zł/kartę.
2. W celu pobrania KARTY należy przedstawić w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków
(Paderewskiego 20, pok. 2 ) potwierdzenie wpłaty kaucji na konto MZB w ING Bank
Śląski nr 59105014611000002353394337 (druk wpłaty z dopiskiem „KAUCJA-CIEPŁA
WODA KARTA”)
3. Kaucja zostanie oddana użytkownikowi po zwrocie przez niego nieuszkodzonej KARTY do
MZB, pok. 2.
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia KARTY, wydanie nowej nastąpi po ponownym
wpłaceniu kaucji na konto wskazane przez MZB.
5. KARTA jest przypisana do budynku i nie ma możliwości korzystania z ciepłej wody w
łazienkach budynku nr 41 przy użyciu karty z budynku 43 i odwrotnie. Z karty przypisanej
do wskazanego budynku można korzystać w łazience na dowolnym piętrze.
II. DOŁADOWANIE
6. Aby doładować KARTĘ należy dokonać wpłaty na konto MZB w ING Bank Śląski nr
73105014611000002353394279 kwoty, jaką użytkownik zamierza przeznaczyć na zakup
ciepłej wody. Wpłaty należy dokonać na druku z dopiskiem: „CIEPŁA WODA KARTADOŁADOWANIE” wpisując na blankiecie imię, nazwisko i numer mieszkania osoby
korzystającej z karty (blankiety druków wpłat na doładowanie KARTY można pobrać w
siedzibie MZB pok. 2.)
Uwaga! Numer konta na doładowanie KARTY jest inny niż nr konta wpłaty kaucji.
7. Wpłata kaucji oraz doładowania KARTY na wskazane w pkt 2 i 6 konto jest realizowana
bezpłatnie w placówkach ING Bank Śląski przy ul. Silnicznej 26, Staszica 3, Warszawskiej
147 i w Urzędzie Miasta - Rynek 1. Przy dokonywaniu wpłaty na konto w innych
placówkach (poczta, inne banki, itp.) pobierana jest prowizja w wysokości zgodnej z
cennikiem obowiązującym u pobierającego opłatę.
8. Po wpłacie kwoty doładowania należy zgłosić się z KARTĄ i dowodem wpłaty do siedziby
MZB -pok. 2 w celu doładowania KARTY. Doładowanie może nastąpić po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie MZB. Wpłaty dokonywane w placówkach ING Bank Śląski księgowane
są w tym samym dniu roboczym. Wpłaty dokonywane w innych bankach, na poczcie lub
w kasach, księgowane są w terminach określonych przez przyjmującego wpłatę.
9. Kwota doładowania przeliczana jest na ilość m3 ciepłej wody, zgodnie z kalkulacją
określoną przez MZB. Koszt ciepłej wody może być korygowany w okresach kwartalnych
dla każdego z budynków oddzielnie, w oparciu o rzeczywiste koszty.
Na dzień 01.07.2015 koszt 1 m3 ciepłej wody dla budynku Grunwaldzka 41 i
Grunwaldzka 43 jest taki sam i wynosi 22 zł.

10. Pobranie KARTY (po wcześniejszym wpłaceniu kaucji) i doładowanie KARTY (po
zaksięgowaniu wcześniejszej wpłaty za doładowanie) realizowane jest w siedzibie
Miejskiego Zarządu Budynków – ul. Paderewskiego 20, pok.2 w dniach: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-15 (w środy interesanci nie są przyjmowani).
III. KORZYSTANIE Z CIEPŁEJ WODY
Aby skorzystać z ciepłej wody w kabinie prysznicowej należy:
11. Posiadać KARTĘ z doładowaniem odpowiadającym co najmniej 0,01m3 ciepłej wody.
12. Przyłożyć KARTĘ na kilka sekund do wyświetlacza aż pojawi się zapis LOGED
(zalogowany). Na wyświetlaczu pojawi się także ilość m3 wody jaka jest zapisana na
KARCIE.
13. Można korzystać z kabiny. Ciepła woda pojawi się po kilku sekundach po odkręceniu
pokrętła.
14. Pojemność zasobnika ciepłej wody pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch kabin
na piętrze przez około 8 minut, lub w jednej ok. 15 minut. Po tym czasie temperatura
wody może się obniżyć. Ponowne uzyskanie przez wodę właściwej temperatury może
potrwać około 10 minut.
15. Po zakończeniu pobierania wody i wyjściu z kabiny należy ponownie przyłożyć KARTĘ do
wyświetlacza aż pojawi się napis OFF. W tym momencie użytkownik zostaje
wylogowany, a niewykorzystana ilość m3 ciepłej wody (jeżeli nie została całkowicie
zużyta) zostaje z powrotem zapisana na karcie.
16. Jeżeli w trakcie kąpieli zostanie wykorzystana cała ilość wody zapisanej na karcie,
dopływ ciepłej wody zostanie zamknięty.
17. PAMIĘTAJ O KAZDORAZOWYM WYLOGOWANIU SIĘ! W przeciwnym razie ktoś inny
może wykorzystać wodę zakupioną przez Ciebie.
18. Po wykorzystaniu całej ilości wody zapisanej na karcie należy ponownie dokonać wpłaty
na konto MZB w ING Bank Śląski nr 73105014611000002353394279, na druku z
dopiskiem: „CIEPŁA WODA KARTA-DOŁADOWANIE” oraz zgłosić się z KARTĄ i dowodem
wpłaty do siedziby MZB pok. 2 w celu doładowania KARTY. Wpłaty dokonane na poczcie,
w kasach lub w innych bankach niż ING Bank Śląski, mogą wpłynąć na konto MZB nawet
po kilku dniach od dnia wpłaty. Doładowanie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu
wpłaty na konto MZB. Blankiety druków wpłat na doładowanie KARTY można pobrać w
siedzibie MZB pok. 2.
19. KARTA może być doładowywana dowolną ilość razy w ciągu miesiąca. Jeżeli na KARCIE
pozostała (jest zapisana) niewykorzystana ilość ciepłej wody, przy doładowaniu
zakupiona ilość wody zostanie dopisana do stanu KARTY.
20. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach wspólnych łazienek jest obowiązkiem
użytkowników.
Miejski Zarząd Budynków
ul. I.J. Paderewskiego 20
25-004 Kielce

1 m3 wody = 1000 litrów

