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Brak odpowiedzi!!!
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Pytanie:
Jakie konsekwencje prawne, karne, cywilne, finansowe poniosą osoby winne powstania
zadłużenia?
Z czyich środków finansowych zostaną pokryte roszczenia Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Olsztynie?

Opinia poprzedniej administratorki Pani Izabeli Jancewicz-Bielawskiej z Biura Obsługi Wspólnot 
Mieszkaniowych w Olsztynie, ul.Jagielońska 1/2:

Porównując treść pisma PWiK nr ES 50?3046/12/2021 z dnia 2021-12-14 skierowanego do 
MANEZ a dotyczącego terminu spłaty należności z uwagami powyżej oraz wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego należy bezspornie stwierdzić, że Pelawska Emilia brakiem jakichkolwiek działań 
doprowadziła do zadłużenia w wysokości jak wyżej.

Jaką kreaturą gatunku ludzkiego, gnidą i mendą w jednej osobie (mowa o Pelawskiej Emilii) 
trzeba być by naraziwszy wspólnotę mieszkaniową na kilkadziesiąt tysięcy zł strat, których 
jest się sprawcą, próbować sprzedać innego właściciela i w ten sposób cudzym kosztem 
zaspokoić roszczenia PWiK w Olsztynie oraz zamazać swoje kompletne niedołęstwo 
organizacyjno-intelektualne?

Opracowano na podstawie pism Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie:
 1. EZW/26/2017 z dnia 10.03.2017 r.
 2. PB.6010-1/17 z dnia 16 czerwca 2017 r.
 3. Zestawienia należności na dzień 2017-03-7
 4. ES 50/3046/12/2021 z dnia 2021-12-14
Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Olsztynie:
 1. Sygn. akt I Nc 1114/04
 2. Sygn. akt I Nc 1560/06
 3. Sygn. aktI Nc 1575/08
Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
 1. Sygn. akt I ACa 130/15 oraz I ACz 170/15 z dnia 31 VII 2015 r.

Do rozpowszechnienia wg zasady:
Ogłaszam wszem wobec i każdemu z osobna komu to wiedzieć należy, że . . .     [jak wyżej]

https://youtu.be/EvrVgldwsmY

Sporządził
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Pełnienie funkcji w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, lub też zarządcy o którym mowa w art. 
18 ust. 1 Ustawy o własności lokali, wiąże się z odpowiedzialnością karną na podstawie art. 296 
kodeksu karnego. Z odpowiedzialności karnej nie zwalnia nawet brak świadomości co do 
instytucji przedawnienia, gdyż penalizowane są również przestępstwa nieumyślne: 

KODEKS KARNY 
Art. 296.       § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego 

organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub 
działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki 
organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych 
mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej 
znaczną szkodę majątkową, 

 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu 
uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza 
bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę 
majątkową w wielkich rozmiarach,  

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie,  

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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