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W związku z rosnącym cennikiem usług Poczty Polskiej Pniewskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pniewach  zwraca się z prośbą do 

Mieszkańców Gminy Pniewy o zmianę sposobu otrzymywania faktur z tradycyjnej 

papierowej faktury na e-fakturę. 

        Najlepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie tradycyjnej papierowej faktury e-fakturą, 

nie tylko ze względu na ograniczenie kosztów związanych z dostarczeniem listów, ale przede 

wszystkim ze względu na ochronę środowiska. Decydując się na taką formę otrzymywania 

faktur znacznie skraca się też czas oczekiwania na korespondencję. Faktury wysyłane 

emailem trafiają niemal od razu do Klienta, a abonament dla osób wybierających e-fakturę jest 

niższy.  

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy Mieszkańcy posiadają dostęp do Internetu dla takich 

osób Spółka również proponuje nową usługę, wychodząc na naprzeciw i dbając o środowisko. 

W tej sytuacji proponujemy możliwość odbioru osobistego faktury w  naszym Biurze Obsługi 

Klienta PPK Sp. z o.o. mieszczącego się w Pniewach ul. Rynek 11A.  Dla osób, które 

zdecydują się na odbiór faktury w naszym Biurze mamy dobre wieści, Wam również zostanie 

obniżony abonament.  

Usługa ta możliwa będzie tylko dla Klientów posiadających usługę SMS –  

głównym celem usługi będzie przekazanie informacji o wystawieniu faktury . 

Jednocześnie informujemy, że przy odbiorze osobistym faktur termin płatności nie 

ulega zmianie i nadal obowiązuje 14 dni od daty jej wystawienia.  

Wszystkie niezbędne wnioski dostępne są w naszym Biurze Obsługi Klienta jak 

również można je pobrać z naszej strony internetowej www.ppk-pniewy.pl 

Wnioski można składać osobiście lub wysłać na adres email: bok@ppk-pniewy.pl 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Pniewskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.   

 

 


