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1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Zakład obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej 

w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, część gminy Ozorków w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Ozorków obsługiwane są 

miejscowości: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew. 

Miejscowości te zaopatrywane są ze stacji uzdatniania wody i ujęć podziemnych, zlokalizowanych 

na terenie Gminy Parzęczew. Obszar ten zaopatruje w wodę SUW w Chrząstowie Wielkim.  

 

Źródłem wody dla Gminy Parzęczew i odbiorców z obszaru działania zakładu, są ujęcia wód 

podziemnych. Wody te poddawane są uzdatnianiu a następnie tłoczone do sieci rozdzielczej. Teren 

działania zakładu zaopatruje woda pochodząca z ujęć podziemnych zlokalizowanych na Stacjach 

Uzdatniania Wody w miejscowościach: Chrząstów, Ignacew Folwarczny, Orła oraz Parzęczew. Są to 

stacje będące w administrowaniu Zakładu. Parametry podstawowe stacji przedstawiają się następująco: 

1. SUW w Parzęczewie, Parzęczew ul. Ozorkowska 5. Stacja działa w systemie jednostopniowego 

układu podawania wody. Woda surowa wydobywana jest za pomocą jednej studni głębinowej, 

czerpiąc wodę z utworów czwartorzędowych, z głębokości 44,5 m. Uzdatnianie wody surowej 

odbywa się za pomocą układu trzech odżelaziaczy. Stacja posiada aktualne pozwolenie                          

wodno-prawne, ważne do 31.01.2019 roku. Parametry stacji, wg pozwolenia wp., przedstawiają się 

odpowiednio: Qmaxh=46,0 m3/h, Qśreddob=264,0 m3/dobę. Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy 

miejscowości Parzęczew.  

2. SUW w Chrząstowie Wielkim, Chrząstów Wielki nr 29.  Stacja działa w systemie dwustopniowego 

układu podawania wody. Woda surowa wydobywana jest za pomocą trzech studni głębinowych, 

czerpiąc wodę z utworów czwartorzędowych, z głębokości 88,25 m, 87,45 m i 75,6 m. Uzdatnianie 

wody surowej odbywa się za pomocą układu pięciu odżelaziaczy. Stacja posiada aktualne 

pozwolenie wodno-prawne, ważne do 31.01.2035 roku. Parametry stacji, wg pozwolenia wp., 

przedstawiają się odpowiednio: Qmaxh=140,0 m3/h, Qśreddob=700,0 m3/dobę. Ze stacji zaopatrywani są 

odbiorcy miejscowości: Chrząstów Wielki, Różyce, Wielka Wieś, Janów, Śliwniki, Trojany, 

Kozikówka, Opole, Mrożewice, Sulimy, Żelgoszcz, Śniatowa, Leźnica Wielka, oraz: Borszyn, 

Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew.  

3. SUW w Ignacewie Folwarcznym, Ignacew Folwarczny nr 13A.  Stacja działa w systemie 

jednostopniowego układu podawania wody. Woda surowa wydobywana jest za pomocą jednej studni 

głębinowej, czerpiąc wodę z utworów czwartorzędowych, z głębokości 70,0 m. Uzdatnianie wody 

surowej odbywa się za pomocą układu trzech odżelaziaczy. Stacja posiada aktualne pozwolenie 

wodno-prawne, ważne do 31.03.2035 roku. Parametry stacji, wg pozwolenia wp., przedstawiają się 

odpowiednio: Qmaxh=60,0 m3/h, Qśreddob=266,0 m3/dobę. Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy 

miejscowości Ignacew, Skórka, Chociszew, Mikołajew, Florentynów, Nowomłyny, Sokola Góra, 

Anastazew, Mariampol, Radzibórz, Tkaczewska Góra.  

4. SUW Orła, Orła  nr 33.  Stacja działa w systemie dwustopniowego układu podawania wody. Woda 

surowa wydobywana jest za pomocą jednej studni głębinowej, czerpiąc wodę z utworów 

górnokredowych, z głębokości 80,0 m. Uzdatnianie wody surowej odbywa się za pomocą układu 

dwóch odżelaziaczy. Stacja posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne, ważne do 30.06.2022 

roku. Parametry stacji, wg pozwolenia wp., przedstawiają się odpowiednio: Qmaxh=21,0 m3/h, 

Qśreddob=400,0 m3/dobę. Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy miejscowości Duraj, Orła, Kowalewice, 

Pustkowa Góra.  
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Powyższe ujęcia zlokalizowane są w następujących zlewniach: 

 Zlewnia rzeki Odry – SUW w Parzęczewie, SUW w Ignacewie Folwarcznym, SUW                                 

w Chrząstowie Wielkim. 

 Zlewnia rzeki Wisły – SUW w Orła. 
 

Dodatkowo gminny układ sieci wodociągowej jest zasilany poprzez wodę zakupywaną hurtowo  

z Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z oo. w Ozorkowie. W tym przypadku, z tego 

źródła, zaopatrywane są następujące miejscowości: Bibianów, Konstantki, Kowalewice Małe, Mamień. 

W ramach swojej działalności poza podstawowej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

prowadzi sprzedaż hurtową wody na teren Gminy Wartkowice i Gminy Zgierz.. 

 

Poza system wodociągów gminnych, w oparciu o własne studnie głębinowe zaopatrują się w wodę 

obiekty Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, w tym osiedle wojskowe, kompleks koszarowy i 

lotnisko wojskowe.  

 

Na koniec 2017 roku, system sieci wodociągowej na terenie Gminy Parzęczew wynosił 144,2 km                        

i podłączonych do niej było 1.737 odbiorców. Ponadto Zakład administruje na terenie Gminy Ozorków 

32,0 km sieci wodociągowej gdzie obsługuje 358 odbiorców.  Długość sieci wodociągowej ulega 

systematycznemu wzrostowi poprzez rozbudowę nowych odcinków, wykonywanych na zlecenie 

Gminy Parzęczew. 

 

System zaopatrzenia w wodę dla Gminy Parzęczew można ocenić jako dobry. Parametry podawanej 

wody uzdatnionej spełniają wymagania normatywne wody do spożycia i w tym zakresie nie występują 

żadne zagrożenia.  Sieci wodociągowe są stosunkowo „młode”, wykonane z rur PCW, zapewniających 

ich niezawodne funkcjonowanie na najbliższe lata. Dwie Stacje Uzdatniania Wody ( Orła i Chrząstów 

Wielki ) są po gruntownej modernizacji. Pozostałe stacje ( Parzęczew oraz Ignacew Folwarczny ) 

funkcjonują poprawnie. Jednak w najbliższej przyszłości winno się zaplanować ich modernizacje, 

poprzez wymianę urządzeń. Bardzo ważnym problemem jaki występuje w systemie zaopatrzenia w 

wodę są przerwy w dostawie energii elektrycznej skutkujące przerwami w zaopatrzeniu w wodę. 

Dlatego też ważnym działaniem będzie wyposażenie naszych Stacji w agregaty prądotwórcze. Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie opracował dokumentację budowlaną w tym zakresie. 

Przewidziano montaż agregatów prądotwórczych dla: SUW w miejscowości Ignacew Folwarczny, 

SUW w miejscowości Chrząstów Wielki, SUW w miejscowości Orła.  

 

 

2. GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

Ścieki sanitarne, z miejscowości skanalizowanych, odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanych w miejscowościach Parzęczew ulica Kątna 16, Chociszew 45, Parzęczew ulica                    

Ozorkowska 14. Najdłuższy system kanalizacji sanitarnej o długości ok. 5,9 km., zlokalizowany jest w 

miejscowości Parzęczew z oczyszczalnią ścieków przy ulicy Kątnej. Oprócz tego układu funkcjonują: 

system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący dwa bloki wielorodzinne w 

Parzęczewie, ul. Ozorkowska, oraz system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków 

obsługujący szkołę podstawową i czterech odbiorców w miejscowości Chociszew. Parametry techniczne 

poszczególnych oczyszczalni przedstawiają się następująco: 

1. Oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna. Jest to mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków. Ścieki surowe kierowane są z pompowni ścieków, poprzez sito-piaskownik 

do osadnika wstępnego. Następnie do komory osadu czynnego z napowietrzaniem wgłębnym a 

dalej do osadnika wtórnego. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, ważne do 

31.12.2027 roku. Parametry oczyszczalni, wg pozwolenia wp., przedstawiają się odpowiednio: 

Qśreddob=125,0 m3/dobę, Qmaxh=11,25 m3/h,  Qmaxroczneb=46.625,0 m3/rok.  Do oczyszczalni 

kierowane są zbiorczym system kanalizacji sanitarnej, ścieki z miejscowości Parzęczew.  

2. Oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Ozorkowska 14 ( Piaskowice ). Jest to 

zblokowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Ścieki surowe kierowane są  
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z pompowni do zblokowanej komory osadu czynnego. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-

prawne, ważne do 31.05.2022 roku. Parametry oczyszczalni, wg pozwolenia wp., przedstawiają 

się odpowiednio: Qmaksdob=11,0 m3/dobę. Do oczyszczalni kierowane są zbiorczym system 

kanalizacji sanitarnej, ścieki z dwóch budynków komunalnych z Parzęczewa ( Piaskowice ). 

3. Oczyszczalnia ścieków w Chociszewie, Chociszew nr 45. Jest to zblokowana mechaniczno-

biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOCLAR-95. Ścieki surowe kierowane są z pompowni 

do zblokowanej komory osadu czynnego. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, 

ważne do 30.05.2020 roku. Parametry oczyszczalni, wg pozwolenia wp., przedstawiają się 

odpowiednio: Qmaksdob=18,0 m3/dobę. Do oczyszczalni kierowane są zbiorczym system kanalizacji 

sanitarnej, ścieki ze szkoły podstawowej w Chociszewie oraz pięciu odbiorców indywidualnych.  
 

Powyższe oczyszczalnie zlokalizowane są w następujących zlewniach: 

 Zlewnia rzeki Odry – OS w Parzęczewie ul. Kątna, OS w Parzęczewie ul. Ozorkowska. 

 Zlewnia rzeki Wisły – OS w Chociszewie. 
 

Z pozostałych terenów nieskanalizowanych ścieki sanitarne są oczyszczane poprzez przydomowe 

oczyszczalnie ścieków lub wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Parzęczewie.  

 

Istniejący system oczyszczania ścieków dla Gminy Parzęczew można ocenić jako dostateczny. 

Parametry ścieków oczyszczonych spełniają określone przepisami normy i w tym zakresie nie występują 

żadne zagrożenia.  Oczyszczalnia ścieków w Chociszewie jest stosunkowo „młoda” i nie wymaga 

aktualnie inwestowania. Oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie została zmodernizowana w 2015 roku.  

Natomiast stan techniczny oczyszczalni ścieków w Piaskowicach wskazuje iż  w najbliższym czasie 

powinna być ona zmodernizowana. Kwestią otwartą pozostaje dalsza rozbudowa zbiorczych systemów 

kanalizacji sanitarnych czy nowych oczyszczalni ścieków.  

 

Na koniec 2017 roku, system sieci kanalizacji sanitarnej na terenie  miejscowości Parzęczew wynosił 

5,9 km oraz 190 szt. przyłączy i korzysta z niego 212 odbiorców ( dane wg. inwentaryzacji własnej 

Zakładu ).  

 

Oprócz tego układu funkcjonują: system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków 

obsługujący dwa bloki wielorodzinne w Parzęczewie, ul. Ozorkowska, oraz system sieci kanalizacji 

sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący szkołę podstawową i czterech odbiorców w 

miejscowości Chociszew. 

 

 

3. CIEPŁOWNICTWO 

System ciepłowniczy dla Gminy Parzęczew jest rozproszony. Ogrzewanie realizowane jest przez 

zbiorcze systemy ciepłownicze oraz lokalne kotłownie wg wykazu: 

 Kotłownia komunalna i system ciepłowniczy – Parzęczew, ul. Południowa 1b. 

 Lokalna kotłownia olejowa w szkole podstawowej w Chociszewie. 

 Lokalna kotłownia olejowa w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie. 

 Dwie lokalne kotłownie olejowe dla potrzeb osiedla wojskowego w Leźnicy Wielkiej. 

Pozostałe obiekty oraz lokalni odbiorcy ogrzewani są poprzez indywidualne kotłownie na paliwo stałe, 

kotłownie olejowe lub gazowe. 

1. Kotłownia komunalna w Parzęczewie, Parzęczew  ul. Południowa. Kotłownia składa się z trzech 

układów. Nowej kotłowni na biomasę, oddaną do użytkowania w grudniu 2016 roku, zasilaną z 

jednego bloku ciepłowniczego o mocy 1,0 MW, kotłowni na biomasę zasilaną z dwóch bloków 

ciepłowniczych o łącznej mocy 0,75 MW ( kotłownia szczytowa ) oraz kotłowni olejowej, zasilanej 

z dwóch bloków ciepłowniczych o łącznej mocy 1,36 MW ( kotłownia awaryjna ). Źródłem 

podstawowym jest w tym układzie nowa kotłownia na biomasę. Układ kotłowni olejowej, stanowi 

jedynie wspomaganie awaryjne. Produkowane ciepło dostarczane jest do odbiorców na terenie 

miejscowości Parzęczew. W chwili obecnej odbiorcami ciepła są: 
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 Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Gimnazjum w Parzęczewie. 

 Urząd Gminy w Parzęczewie. 

 Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie. 

 Dwa budynki wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej z Ozorkowa znajdujące się  

w Parzęczewie. 

 Budynek wielorodzinny, komunalny w Parzęczewie. 

 Odbiorca indywidualny ( budynek „po policji”). 

Łączna moc zamówiona przez odbiorców wynosi ok. 1,0 MW. Średnioroczna produkcja ciepła 

wynosi ok Q=5,0-5,5 tyś GJ. 

2. Lokalna kotłownia olejowa w szkole podstawowej w Chociszewie. – Administrator - Dyrektor SP. 

3. Lokalna kotłownia olejowa w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie. – Administrator - Dyrektor 

FIT 

4. Dwie lokalne kotłownie olejowe dla potrzeb osiedla wojskowego w Leźnicy Wielkiej. 


