
Informacja o Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wieluniu 

Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu to przedsiębiorstwo, które działa na rzecz 

potrzeb lokalnej społeczności. 

Siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu znajduje się przy ulicy 

Zamenhofa 17 w Wieluniu. 

Przedsiębiorstwem Komunalnym kieruje jednoosobowy Zarząd. 

 

W ramach Przedsiębiorstwa Komunalnego funkcjonują trzy działy: 

-  Dział Wodociągów i Kanalizacji; 

- Dział Oczyszczania Miasta; 

- Dział Gospodarki Mieszkaniowej. 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się: 

− Dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków; 

− Odbieraniem odpadów; 

− Administracją komunalnymi budynkami mieszkalnymi. 

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Zamenhofa – to wejście jest 

odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i rodziców z dziećmi. 

 

Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. 

W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek jest piętrowy. 

W budynku brak windy. 

 

Żeby załatwić sprawy w Przedsiębiorstwie Komunalnym, osoby ze 

szczególnymi potrzebami mogą: 

Napisać pismo i wysłać je na adres: 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu 

ul. Zamenhofa 17 

98-300 Wieluń 

 

Przynieść pismo i wrzucić do skrzynki na listy lub zostawić w sekretariacie 



 

Skrzynka na listy znajduje się przed bramą wjazdową, po lewej stronie. 

 

Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Sekretariat 

znajduje się na piętrze. 

 

Jak trafić do Sekretariatu? 

Wchodzisz wejściem głównym.  

Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz tablicę: 

Kiedy wejdziesz na piętro sekretariat będzie po Twojej lewej stronie.  

 

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP 

to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego 

sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto na ePUAP. 

Adres skrytki na ePUAP: PK-Wielun 

 

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: goko@komunalne.wielun.pl 

 

Wysłać faks pod numer 43 843 42 17 

Zadzwonić pod numer 43 843 31 15 

Przyjść do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu i spotkać się  

z pracownikiem w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu.  

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu czynne jest od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:00 do 15:00.  

 

Numery telefonów do Działów Przedsiębiorstwa Komunalnego dostępne są na 

stronie internetowej: komunalne.wielun.pl/kontakt 

 

Wszystkie informacje o Przedsiębiorstwie Komunalnym można znaleźć na stronie 

Internetowej: komunalne.wielun.pl 

 


