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Pan
Wojciech Tumasz
Radny Dzielnicy Białołęka
Klub Radnych Razem dla Białołęki

Szanowny Panie

Nawiązując do wniosku o przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy 
o dostępie do informacji publicznej w zakresie:

a) wysokości średniej kary nakładanej na wspólnoty mieszkaniowe z tytułu art. 26 ust. 1 
ustawy Prawo o miarach w okresie ostatnich 3 lat,

b) wysokości maksymalnej kary nakładanej na wspólnoty mieszkaniowej z tytułu art. 26 
ust. 1 ustawy Prawo o miarach w okresie ostatnich 3 lat,

uprzejmie informuję, że w okresie ostatnich 3 lat Główny Urząd Miar nie przeprowadzał 
kontroli użytkowników wodomierzy lub spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych. W związku z powyższym nie nakładano również kar z tytułu art. 26 ust. 1 
ustawy Prawo o miarach.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe kary w ww. okresie nakładali pracownicy 
terenowej administracji miar. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:

a) w latach 2015 – 2017 nałożono 160 mandatów karnych na łączną kwotę 31.690,00 zł., 
w tym Okręgowy Urząd Miar w Warszawie nałożył 3 mandaty karne na łączną kwotę 
400,00 zł.,

b) średnia wysokość mandatów wynosiła 198,00 zł., a w OUM w Warszawie – 133 zł.,
c) maksymalna kara wyniosła 500 zł., a w OUM w Warszawie – 200 zł.

Z poważaniem

Zbigniew Ramotowski
z up. Prezesa
Głównego Urzędu Miar

Odpowiedź przygotowano w dniu 14 grudnia 2017 r. r., na podstawie informacji 
przekazanych przez Pana Andrzeja Czechowskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Służby Miar 
GUM.
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