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Dzieri dobry,
czy zaklad wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z.o.o w szczecinie zajmuje sig doprowadzeniem
wody,
odprowadzeniem Sciek6w i ich oczyszcieniem na terenie miasta Szczecin? JLSIi tak -jak
mog4 paristwo nie
posiada6 informacji nt. zvirycia energii potrzebnej do przeprowadzenia
tych proces 6;? Czy ;hodzi moze
jednak o niemo2nos6 roz&ielenia zuzytej energiinu pioc"iy
tylko i *yiq"tii"przy gospodarstwach
domowych?
OdpowiedZ ponownie proszg przeslai na:
!rgmail.com
Pozdrawiam

Michai Moicicki
Przewodnicz4cy Mlodzie2owej Rady
Miasta Zielona G6ra
ul. Stary Rynek l, pok6j 12
65-001, Zielona G6ra

wt.,20 lis 2018 o 10:57 Roberr Pilewski

<R.pilewski@zwik.szo

napisal(a):

Dzieri dobry
W zai4czeniu odpowiedZ na wniosek o udostgpnienie informacji publicznej.

Z powat2aniem

Robert Pilewski

Zaklad Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wydzial Mechaniczno-Energetyczny
ul. Maksymiliana Golisza 8C,
71-682 Szczecin
tel. +48 91 4426390,605 073 315
e-mall: r. pi I ew s ki@zw ik. s zc z e c i n. ol
www.zwik.szczecin.pl
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Dzief dobry
W zalaczeniu odpowiedi na korespondencjq z 2L.If.ZOLg.
Z oowaianiem

Robert Pilewski
Zaktad Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wydzial Mechaniczno-EnerBetyczny
ul. Maksymiliana Golisza 8C,
71-682 Szczecin
tel. +48 91 44 25 390, O0S 073 31S
e- mail: r. oi lew ski @ zw i k.szczeci n. ol
www.zwik.szczecin.ol
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MICHALMOSCICKI
Przewodnicz4cy Mlodzie2owej
Rady Miasta
ul. STARY RYNEK I
65-00I ZIELONA GORA
Szczecin, 22-1 1 -2018 r.
Nr dok. TME/RP//030783/l
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Sprawa 06213 l/18/121865/

, . Zaklad, Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje po raz
-kolejny,
2e nie posiada danych o zuZytej energii

elektrycznej na doprowadzenie
wody do gospodarstw domowych na terenie miasta w roku 2016 oraz o zuZvtei
energii elektrycznej na odprowadzenie Sciek6w i ich oczyszczenie. Jak rozumiemy
tego dotyczyla Pariska prosba "o informacj w zakresie zuirytej energii . . .r' z dnia
9
14.1 1.2018 r.
W odpowiedzi na pytania zawarte w mejlu

Zaklad Wodoci4g6w

z2l.ll.20l8

i

informujemy:

w

Kanalizacji
Szczecinie zajmuje sig
doprowadzeniem wody, odprowadzeniem Sciek6w i ich oczyszczeniem na
terenie miasta.
2. Posiadamy informacje o zut4ciu energii potrzebnej do przeprowadzenia tych
proces6w.
3. Nie mo2na wydzielii energii elektryczn ej afiytej na potrzeby gospodarstw
domowych.
1.

W nawiqzaniu do pkt. 2, na poszczeg6lne procesy technol
zuZyliimy nastgpuj4ce iloSci energii elektrycznej

ogiczne

w

2016 r.

:

- uzdatnianie i dostarczanie wody 16 105 MWh,
- przesyl Sciek6w

4 122MWh,

- oczyszczanie Sciek6w

frrt
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123 8 1

MWh.
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