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i Kanalizacji Sp. z o.o.
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REJONOWY w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000126352,
150.932 .000 zł, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050

Kapitał zakładowy :
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Olsztyn, dnia 16 czerwca 201 7 r.
PB.6010-1/17
Mirosław Żelechowski

Ul. Okrzei 20/7
10-266 Olsztyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8.06.2017 r.
Przedsiębiorstwo WodociągQw
zobowiązany
Zwłoka

w

nieterminowej

że_

zapłaty należności

Spółkę

usług_

i odprowadzone

ścieki .

do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z

tytułu

za

dostarczoną wodę

O_db.iur.c.a

zapłaty należności.

Postępowanie
usługi,

uprawnia

informacji publicznej,

i_Kanalizacji Sp. z o.Q__,__ w O1.s.ztynie · fo.IIllllj~

jest do terminowej

zapłacie

dotyczący udostępnienia

wobec każdego z odbiorców zalegających z

jest jednakowe. Po

upływie

płatności dłużnik

terminu

telefonicznie, otrzymuje

również pocztą

sprawa kierowana jest do

Sądu. Spółka

opłatami

za

świadczone

przez

jest powiadamiany o istnieniu

zadłużenia

wezwanie do

zapłaty.

W przypadku dalszego braku

uzyskuje nakaz

zapłaty.

Prawomocny nakaz

zapłaty

Spółkę

zapłaty

lub wyrok

- w przypadku dalszego braku zapłaty - jest kierowane do egzekucji komorniczej.
Art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
z 7.06.2001 r. (t.j. Dz. U. 2017.328) przewiduje
( . .. ) odbiorca

usług

nie

uiścił należności

za

wodę

i zbiorowym odprowadzeniu

także możliwość „ odcięcia

pełne

ścieków

dostawy wody( ... ), jeżeli :

dwa okresy obrachunkowe,

następujące

po dniu

otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty". Przedsiębiorstwo wodociągowo
kanalizacyjne jest zobowiązane wówczas do wskazania miejsca zastępczego poboru wody.
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Wiesław Pan.cer

www.pwik. olsztyn.pl e-mail: pwik@mailbox .olsztyn.pl
Informacja : tel. (89) -526-40-81
Obsługa Klienta: tel. (89) -613-14-32
Dział Zbytu Wody : tel. (89)-532-79 -33, -34, -35
Sekretariat: tel. (89)-526-66-06
fax (89)-533-41-41
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Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Oficerska 16A
10-218 Olsztyn

Wniosek
o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym
zakresie:
sposobu egzekwowania zadłużenia wspólnot mieszkaniowych z tytułu zadłużenia za
pobraną wodę i odprowadzonych ścieków na rzecz spółki komunalnej Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul Oficerska 16A chociażby na
przykładzie Wspólnoty Mieszkaniowej w Olsztynie przy ulicy Okrzei 20 - szczegóły na
stronie internetowej: www.okrzei20olsztyn.pl.
Forma udzielenia informacji:

na piśmie,

Forma przekazania informacji:

odbiór osobiście przez wnioskodawcę lub pisemnie na adres jw.

Załącznik:

1. Pismo Prezydenta Olsztyna }
z dnia 6 VI 2017 r.
kopia

www.okrzei20olsztyn.pl

e-mail: okrzei20olsztyn@wp.pl
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PREZYDENT OLSZTYNA
URZĄD

MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, dnia 6 czerwiec 2017 rok.

Znak sprawy: 0232.4/2017
Nr dokumentu: )ot(~ .re.Wił
Pan
Mirosław Żelechowski
uL Okrzei 20 m7
10-266 Olsztyn
Smnowny Panie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.06.2017r. skierowany do Urzędu (wpływ
02.06.2017r.) informuję, że Urząd Miasta Olsztyna nie jest w posiadaniu informacji objętej
zakresem wniosku.
Podmiotem właściwym do udzielenia żądanej informacji jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji (PWiK)
udostępnienie

Podaję

Spółka z

o.o. w Olsztynie, do którego należy

się zwrócić

z wnioskiem o

informacji publicznej.

kontakt:

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul.Oficerska 16 a
10-218 Olsztyn
Informacja tel.(89) 526 40 81
fax (89) 533 41 41
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+48 89 527 3111
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