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OGŁOSZENIE
Miejscowość: Podrudzie· ul. Akacjowa,
Cicha, Konwaliowa, Krótka, Leśna, Lipowa,
Młynarska, Osiedlowa, Poprzeczna, Sosnowa,
Wesoła, Willowa, Wspólna, Wyspiańska
Szanowni Państwo
W dniach 6 - 7.12.2021 (poniedziałek i wtorek)
w godzinach 08.00 - 16.00
odbędzie się
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY WRAZ
Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI
Uwaga!!!
W celu dokładnego określenia dnia oraz orientacyinei
godziny prac w Państwa lokalu konieczne iest
indywidualne umówienie się telefoniczne z ekipa
wykonawczą. W związku z powyższym prosimy o
bezpośredni kontakt pod n/w numer telefonu.

Monter tel.: 504 269 350
Monterzy będą posiadali imienne upoważnienia oraz identyfikatory.
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID-19
pracownicy będą posiadali dodatkowo maseczki ochronne, rękawiczki oraz
środki do dezynfekcji.
W wyżej wymienionych godzinach prac, możliwe są krótkotrwałe przerwy
w dostawie wody spowodowane przewidzianymi pracami.

Prosimy o przygotowanie dostępu do wodomierzy, demontaż zabudowań,
maskownic itp.
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Miejscowość: Kluki
Szanowni Państwo
W dniu 10.12.2021 (piątek)
w godzinach 08.00 - 16.00
odbędzie się
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY WRAZ
Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI
Uwaga!!!
W celu dokładnego określenia dnia oraz orientacyinei
ę:odziny prac w Państwa lokalu konieczne iest
indywidualne umówienie się telefoniczne z ekipa
wykonawczą. W związku z powyższym prosimy o
bezpośredni kontakt pod n/w numer telefonu.

Monter tel.: 504 269 350
Monterzy będą posiadali imienne upoważnienia oraz identyfikatory.
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID-19
pracownicy będą posiadali dodatkowo maseczki ochronne, rękawiczki oraz
środki do dezynfekcji.
W wyżej wymienionych godzinach prac, możliwe są krótkotrwałe przerwy
w dostawie wody spowodowane przewidzianymi pracami.
Prosimy o przygotowanie dostępu do wodomierzy, demontaż zabudowań,
maskownic itp.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
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Unia Europejska

OGŁOSZENIE
Miejscowość: Józefów ul. Brzozowa,
Mazowiecka, Osiedlowa, Rodzinna, Spacerowa,
Szanowni Państwo
W dniu 9. 12. 2021 (czwartek)
w godzinach 08.00 - 16.00
odbędzie się
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY WRAZ
Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI
Uwaga!!!
W celu dokladneę;o określenia dnia oraz orientacyinei
ę;odziny prac w Państwa lokalu konieczne iest
indywidualne umówienie się telefoniczne z ekipa
wykonawczą. W związku z powyższym prosimy o
bezpośredni kontakt pod n/w numer telefonu.

Monter tel.: 504 269 350
Monterzy będą posiadali imienne upoważnienia oraz identyfikatory.
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID-19
pracownicy będą posiadali dodatkowo maseczki ochronne, rękawiczki oraz
środki do dezynfekcji.
W wyżej wymienionych godzinach prac, możliwe są krótkotrwałe przerwy
w dostawie wody spowodowane przewidzianymi pracami.
Prosimy o przygotowanie dostępu do wodomierzy, demontaż zabudowań,
maskownic itp.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
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Miejscowość: Grębiszew ul.
Kołbielska, W spólna
Szanowni Państwo
W dniu 8.12.2021 (środa)
w godzinach 08.00 - 16.00
odbędzie się
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY WRAZ
Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI
Uwaga!!!
W celu dokładnego określenia dnia oraz orientacyjnej
godziny prac w Państwa lokalu konieczne jest
indywidualne umówienie się telefoniczne z ekipa
wykonawczą. W związku z powyższym prosimy o
bezpośredni kontakt pod n/w numer telefonu.

Monter tel.: 504 269 350
Monterzy będą posiadali imienne upoważnienia oraz identyfikatory.
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID-19
pracownicy będą posiadali dodatkowo maseczki ochronne, rękawiczki oraz
środki do dezynfekcji.
W wyżej wymienionych godzinach prac, możliwe są krótkotrwałe przerwy
w dostawie wody spowodowane przewidzianymi pracami.
Prosimy o przygotowanie dostępu do wodomierzy, demontaż zabudowań,
maskownic itp.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
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Miejscowość: Iłówiec
Szanowni Państwo
W dniu 10.12.2021 (piątek)
w godzinach 08.00 - 16.00
odbędzie się
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY WRAZ
Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI
Uwaga!!!
W celu dokladneę:o określenia dnia oraz orientacyjnej
ę:odziny prac w Państwa lokalu konieczne jest
indywidualne umówienie się telefoniczne z ekipa
wykonawczą. W związku z powyższym prosimy o
bezpośredni kontakt pod n/w numer telefonu.

Monter tel.: 504 269 350
Monterzy będą posiadali imienne upoważnienia oraz identyfikatory.
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID-19
pracownicy będą posiadali dodatkowo maseczki ochronne, rękawiczki oraz
środki do dezynfekcji.
W wyżej wymienionych godzinach prac, możliwe są krótkotrwałe przerwy
w dostawie wody spowodowane przewidzianymi pracami.
Prosimy o przygotowanie dostępu do wodomierzy, demontaż zabudowań,
maskownic itp.
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Miejscowość: Wólka Ilówiecka
(nr 30, 32, 33 oraz dz.57 /2)
Szanowni Państwo
W dniu 10.12.2021 (piątek)
w godzinach 08.00 - 16.00
odbędzie się
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY WRAZ
Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI
Uwaga!!!
W celu dokładneę:o określenia dnia oraz orientacyjnej
ę:odziny prac w Państwa lokalu konieczne jest
indywidualne umówienie się telefoniczne z ekipa
wykonawczą. W związku z powyższym prosimy o
bezpośredni kontakt pod n/w numer telefonu.

Monter tel.: 504 269 350
Monterzy będą posiadali imienne upoważnienia oraz identyfikatory.
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID-19
pracownicy będą posiadali dodatkowo maseczki ochronne, rękawiczki oraz
środki do dezynfekcji.

W wyżej wymienionych godzinach prac, możliwe są krótkotrwałe przerwy
w dostawie wody spowodowane przewidzianymi pracami.
Prosimy o przygotowanie dostępu do wodomierzy, demontaż zabudowań,
maskownic itp.
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Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
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