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NIP 649-19-76-190      REGON 276 644 485       KRS 0000053459       BDO  000487149 
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www.pkogrodzieniec.pl,  tel. 32 6732081 
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    Przedsiębiorstwo Komunalne 

Ogrodzieniec Sp. z o.o. 

Informacja konsumencka: 

Na podstawie art. 8  ustawy z 30 maja 2014 (Dz.U. 2017.683) o prawach konsumenta Przedsiębiorstwo Komunalne 
Ogrodzieniec Spółka z o.o. informuje konsumentów, tj. odbiorców usług (osoby fizyczne) 

1. Dostawca usługi – dane identyfikacyjne: _______________________________________________  
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o., 42-440 Ogrodzieniec, ul. Słowackiego 11b, tel. 32 67 32 081, email: 
pk@pkogrodzieniec.pl Biuro obsługi: Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec, tel. 326732081, e-mail: sekretariat@pkogrodzieniec.pl, biuro 
czynne pon - pt 6.00 – 14.00 

2. Główne cechy świadczenia: __________________________________________________________  

Dostawca usługi ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do dostawy wody o 

odpowiedniej jakości i ciśnieniu oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. 

3. Łączna cena lub wynagrodzenie: 
Określa obowiązującą taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Usługodawca udostępnia wyciąg 
z taryfy w formie pisemnej w siedzibie Usługodawcy oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Usługodawcy. 
Usługobiorca za dostarczona wodę i/lub odprowadzone ścieki może dokonać zapłaty: gotówką w kasie Usługodawcy bez dodatkowych 
opłat prowizyjnych, gotówką u inkasenta bez dodatkowych opłat prowizyjnych, przelewem na numer rachunku bankowego Usługodawcy 
wskazany na fakturze – ewentualne opłaty prowizyjne są niezależne od Usługodawcy. 
 

4. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz procedura rozpatrywania reklamacji: 
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania Dostawcy reklamacji dotyczących sposobu wykonywania Umowy, w szczególności ilości i jakości 
świadczonych usług, wysokości opłat za te usługi oraz funkcjonowania urządzeń pomiarowych. 
2. Reklamacja może być zgłaszana w dowolnej formie (pisemnie, ustnie, telefonicznie, e-mail). Zaleca się, aby reklamacja zawierała co 
najmniej: 

1) imię i nazwisko/nazwę firmy i adres Odbiorcy usług, 
2) przedmiot reklamacji, 
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 
4) numer Umowy, 
5) podpis Odbiorcy usług. 

3. Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej 
wniesienia. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji wymagającej weryfikacji technicznej okoliczności reklamacji, 
Dostawca uprawniony jest do przedłużenia terminu rozpoznania reklamacji po uprzednim powiadomieniu reklamującego.  

4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości lub obiektu budowlanego należącego 
do reklamującego odbiorcy usług, odbiorca usług obowiązany jest udostępnić nieruchomość lub obiekt budowlany osobom 
reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zaniechanie powyższego obowiązku przez odbiorcę usług 
wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do czasu udostępnienia nieruchomości lub obiektu budowlanego. 

5. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację 
telefonicznie, pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób o ile Usługobiorca wyraża na to zgodę. Odpowiedź winna zawierać: 

1) nazwę Dostawcy, 
2) powołanie podstawy prawnej, 
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, 
4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie, 
5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 

6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie. 
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca powiadamia Odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

5.Odpowiedzialność za jakość świadczenia: 
Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego normują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w 
szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu, która nastąpiła wskutek siły 
wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. 

6.Czas trwania umowy, sposoby i przesłanki wypowiedzenia umowy 
Umowa jest zawierana na czas określony lub nieokreślony. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron w 
formie pisemnej. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyna 
wypowiedzenia może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy przez Odbiorcę. Rozwiązanie umowy skutkuje 
zastosowaniem przez Dostawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 

7.Treść usług posprzedażnych i gwarancji; 

Nie dotyczy. 

8.Funkcjonalność treści cyfrowych: 
Nie dotyczy. 

http://www.pkogrodzieniec.pl/
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    Przedsiębiorstwo Komunalne 

Ogrodzieniec Sp. z o.o. 

9.Interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowanie: 

Nie dotyczy. 

10.Załączniki: 
1. Wzór Formularza odstąpienia od umowy ( dokument występujący tylko przy zawieraniu umowy poza 

lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 
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Załącznik nr 1 do Informacji Konsumenckiej 
 
 
 
 

 

DOKUMENT WYSTĘPUJĄCY TYLKO PRZY ZAWIERANIU UMOWY POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA 
ODLEGŁOŚĆ 

 

 

 ....................... , dnia ..................... roku 

 
 
 

Przedsiębiorstwo Komunalne   

Ogrodzieniec Spółka z o.o. 

42-440 Ogrodzieniec 

Słowackiego 11b 
 
 
 
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Ja/My, niżej podpisana/y/i ............................................................................................................................... niniejszym informuję/emy, że w 

oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów - odstępuję/emy od umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, 

zawartej w dniu ..................................................................... z ..................................................  

 

………………………………………………… 

Odbiorca usług 
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