
Zasady udostępniania informacji publicznej dotyczącej ZWiK 
Trzebiatów sp. z o.o.  

1. 
Udostępnianie informacji publicznej dotyczącej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. następuje 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, 
poz. 1198 z późn. zm.). 

  

2. 
Terminologia: 
1) Spółka - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.. 
2) Wnioskodawca - osoba (podmiot zewnętrzny), która ubiega się o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. 

 
3. 

Udostępnianie informacji publicznej dotyczącej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. może nastąpić 
poprzez: 
1) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Trzebiatów http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/ lub na stronie 
Spółki www.zwiktrzebiatow.pl , 
2) udostępnienie na wniosek Wnioskodawcy, 
3) wywieszenie (wyłożenie) w miejscach ogólnie dostępnych. 

 
 

4. 
W celu uzyskania dostępu do informacji publicznej, Wnioskodawca może zwrócić się do Spółki o udostępnienie 
informacji publicznej dotyczącej Spółki na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do niniejszych Zasad. 

 
 

5. 
Informacja publiczna może być udostępniona Wnioskodawcy poprzez: 
1) wgląd w dokumenty (z możliwością ich ewentualnego kopiowania). Zapoznanie się z informacją publiczną przez 
Wnioskodawcę może nastąpić po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikami Spółki, 
2) przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany przez Wnioskodawcę adres e-mail, 
3) przesłanie informacji pocztą w formie wydruku na podany przez Wnioskodawcę adres, 
4) przesłanie informacji pocztą w formie zapisu na płycie CD/DVD na podany przez Wnioskodawcę adres. 

 
 

6. 
Wnioskodawca może złożyć Wniosek: 
1) w Dziale Obsługi Klienta lub sekretariacie, w siedzibie Spółki - Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, 
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: bok@zwiktrzebiatow.pl  lub sekretariat@zwiktrzebiatow.pl, 
3) za pośrednictwem faksu: 91 38 72 456, 

 
 

7. 
Spółka po rozpatrzeniu wniosku: 
1) udostępnia żądana informację, 
2) w razie potrzeby niezwłocznie zwraca się do Wnioskodawcy o uzupełnienie lub sprecyzowanie wniosku, 
3) w przypadku stwierdzenia ustawowych przesłanek odmowy udzielenia informacji odmawia udostępnia informacji 
wydając decyzję, 
4) w przypadku ustalenia, że Spółka nie posiada żądanej informacji, lub żądana informacja nie jest informacją 
publiczną, zawiadamia o tym fakcie Wnioskodawcę. 

 

http://www.mpwik.com.pl/
mailto:dok@mpwik.com.pl


 

8. 
W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie informacji publicznej, Spółka przekazuje wnioskowane informacje 
Wnioskodawcy. Jeżeli udostępnienie informacji powoduje poniesienie dodatkowych kosztów po stronie Spółki, 
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom, zgodnie z poniższym 
cennikiem. 

Rodzaj usługi Wartość jednostkowa netto (zł) 
Stawka 

podatku  
VAT (%) 

Wartość 
podatku  
VAT (%) 

Wartość jednostkowa 
brutto (zł) 

Format A4 0,25 23 0,06 0,31 

Format A3 0,50 23 0,12 0,62 

Skład i bindowanie zeszytów do 
50 kart 

3,08 23 0,71 3,79 

Skład i bindowanie zeszytów do 
100 kart 

4,00 23 0,92 4,92 

Nagranie danych na płytę CD 
lub DVD 

4,00 23 0,92 4,92 

 
 

9. 
W przypadku udostępnienia informacji publicznej Wnioskodawcy jedynie do zapoznania się (przeglądania, 
kopiowania), przekazujący ja pracownik Spółki odbiera od Wnioskodawcy potwierdzenie zapoznania się z informacją 
publiczną. 

 

10. 
Udostępnienie informacji publicznej na Wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z Wnioskiem, chyba, że 
środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie 
określonych we Wniosku. 
 

11. 
W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ma ponieść 
dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, 
można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
W takiej sytuacji: 

1. W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. wydaje powiadomienie o 
konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej; 

2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może: 
a. uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie, 
b. zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek 

rozpatruje się ponownie, 
c. wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu 

rozpatrywaniu; 
3. W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za 

udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu 
lub formy udostępnienia informacji publicznej, ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. udostępnia wnioskowaną 
informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze 
sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej; 



4. Wnioskodawca może dokonać opłaty w kasie ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. bądź przelewem na rachunek 
bankowy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.,  określając przedmiot opłaty; kasy i numer rachunku bankowego ZWiK 
Trzebiatów Sp. z o.o. wskazane są w powiadomieniu i postanowieniu o opłacie; 

5. ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. na prośbę wnioskodawcy może w terminie 7 dni od daty dokonania opłaty 
wystawić fakturę VAT. 

12. 
1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia 

wniosku. 
2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, ZWiK Trzebiatów 

Sp. z o.o powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia 
oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 
miesiące od daty wpływu wniosku do ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. 

 


