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INFORMACJE OGÓLNE 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest 
zakładem budżetowym Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką 
organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy 
Parzęczew. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w 1992 r. w trybie 
Uchwały Nr XXI/143/92 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia 
zakładu budżetowego gospodarki komunalnej. Jednostka jest samorządowym zakładem budżetowym,  
a podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przychodów i kosztów zatwierdzony 
przez dyrektora, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej Gminy Parzęczew. Jednostka prowadzi 
rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Zakład 
działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Parzęczewie jest miejscowość Parzęczew, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5. Przedmiotem 

działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest prowadzenie działalności w zakresie: 
· gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; 
· wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 
· utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych; 
· zaopatrzenia w energię cieplną; 
· lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół; 
· zieleni gminnej i zadrzewień. 

Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren gminy Parzęczew. Zakład, za zgodą Wójta Gminy 

Parzęczew, może podejmować i prowadzić każdą dodatkową działalność z dziedziny usług 
komunalnych, na rzecz wspólnoty mieszkańców, pod warunkiem że nie spowoduje ona zakłóceń  
w realizacji działań statutowych i jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowym 

obszarem działania Zakładu jest teren gminy Parzęczew. 
 

 

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH INWESTYCJACH I WAŻNIEJSZYCH 
REMONTACH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAKŁADU 

W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej  w Parzęczewie zrealizował inwestycje ze środków 
własnych na łączną kwotę netto 72.020 zł. Były to odpowiednio: 
· Wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach na Stacji Uzdatniania Wody w Parzęczewie – 

Łączna wartość wykonanych prac – 27.300,00 zł. W okresie od 18 kwietnia do 30 czerwca 2016 

roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie realizował prace związane z wymianą złóż 
filtracyjnych, na Stacji Uzdatniania Wody w Parzęczewie. Zakres wykonanych robót obejmował: 
wymianę złóż i głowic filtracyjnych w filtrach ( 3 sztuki ), wymianę odpowietrzników                               
( 4 sztuki ), czyszczenie wewnętrzne aeratora ( 1 kpl. ), czyszczenie wewnętrzne hydroforów ( 2 
kpl. ), czyszczenie wewnętrzne zbiornika powietrza ( 1 kpl. ), czyszczenie i malowanie 

zbiorników i rurociągów w stacji ( 1 kpl. ), wykonanie rozruchu technologicznego stacji oraz 
badań bakteriologii i fizyko-chemii wody przez autoryzowane laboratorium. Powyższe działania 
miały na celu poprawę jakości produkowanej wody, którą dostarczamy naszym odbiorcom. Stare 
złoża nie były wymieniane od ponad dwudziestu lat. Roboty realizowane były etapowo, bez 

konieczności wyłączania stacji, w sposób zapewniający ciągłą dostawę wody dla odbiorców. W 

tym miejscu warto wspomnieć do czego służy odżelaziacz i po co wymieniliśmy jego złoże. Złoże 
filtracyjne ma za zadanie usunąć nadmiar żelaza w wodzie. Usuwanie żelaza z wody polega na 
przeprowadzeniu jego rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne. Proces można 
podzielić na trzy etapy: utlenianie, osadzanie i wypłukiwanie. Utlenianie opiera się na 
napowietrzeniu wody lub użyciu środków chemicznych i odbywa się na odpowiednim złożu 
filtracyjnym. Powstałe w jego wyniku nierozpuszczalne wodorotlenki są odfiltrowywane. 

Następnie wytrącony i odfiltrowany osad zostaje wypłukany (aby zregenerować złoże). 
Częstotliwość regeneracji złoża zależy od ilości żelaza w wodzie i jej przepływu. Wszystko to 
ma istotny wpływ na jakość wody jaką produkuje nasz zakład. 
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· Budowa punktu czerpania wody do celów p-poż - W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie wykonał ze środków własnych I etap zadania pod nazwą „Budowa punktu 
czerpania wody dla celów p-poż w Parzęczewie”. Wykonany zakres umożliwia funkcjonowanie 
punktu i zapewnienie ochrony p-poż., dla kotłowni komunalnej na zrębki. Punkt czerpania wody 
wykonano na bazie istniejącego zbiornika wodnego. Zbiornik i punkt czerpalny znajduje się na 
terenie jednostki osadniczej Parzęczew i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz.1030) stanowi przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla w/w 
jednostki w ilości min. 50 l/s.. Łączna wartość wykonanych prac tego zadania inwestycyjnego 
wyniosła 40.700,00 zł netto, z czego 34.700,00 zł wydatkowano w roku 2016, zaś dokumentację 
projektową w kwocie 8.000,00 zł sfinansowano ze środków na inwestycje roku 2015. W celu 

zakończenia całego przedsięwzięcia, pozostają jeszcze do wykonania dwa etapy tej inwestycji, tj. 
Budowa oświetlenia - brutto 23.400,00 zł., oraz Budowa odcinka drogi dojazdowej - brutto 

36.600,00 zł. Te etapy planuje się wykonać w latach następnych, wspólnie z Gminą Parzęczew. 
· Zakup zestawu inkasenckiego – W ramach kompleksowej wymiany oprogramowania do 

rozliczeń z odbiorcami wody i dostawcami ścieków oraz do prowadzenia ewidencji finansowo-

księgowej zakupiono zestaw inkasencki do obsługi klientów w terenie. Łączna wartość 
poniesionych wydatków stanowi kwotę 10.020,00 zł. 

 

INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ 

W grudniu ubiegłego roku została zakończona inwestycja, realizowana przez Gminę Parzęczew, 
związana z modernizacją systemu ciepłowniczego w miejscowości Parzęczew. Wybudowana kotłownia 

komunalna została przekazana do eksploatacji i użytkowania z dniem 31 grudnia 2016 roku. W ramach 

tej inwestycji zostało wykonane: 
· Budowa kotłowni na zrębki o mocy 1.000 KW, 
· Budowa magazynu i wiaty na zrębki z systemem podsuszania, 
· Budowa odcinków sieci cieplnej z rur preizolowanych ( węzeł szkoła, ZGK ), 
· Modernizacja węzła cieplnego „szkoła”, 
· Modernizacja węzła cieplnego w budynku ośrodka zdrowia, 
· Likwidacja kotłowni węglowej w budynku ZGK, 

· Budowa wewnętrznej instalacji co w budynku ZGK, 
· Infrastruktura towarzysząca – utwardzenie terenu, ogrodzenie 

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ok. 2,6 mln. zł. W tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ok. 1,9 mln. zł. i środki własne Gminy Parzęczew 
ok. 0,7 mln. zł. 
 

WAŻNIEJSZE REMONTY WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 

W ramach środków własnych, zostały wykonane następujące ważniejsze remonty: 
· W miesiącu grudniu 2015 roku wystąpiła usterka i odbiorcy wody zaopatrywani ze Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki narażeni byli na przerwy w dostawie wody. 
Taka sytuacja spowodowana była awarią jaka wystąpiła na głównym rurociągu technologicznym 
o średnicy 280 mm, podającym wodę uzdatnioną bezpośrednio w sieć. Technologia tej stacji oparta 
jest o rurociągi PCW łączone poprzez klejenie. Naprężenia jakie występują w rurociągach podczas 
pracy zestawu hydroforowego oraz zjawisko uderzenia hydraulicznego, spowodowały iż nastąpiło 
pękniecie elementów łączących oraz gwałtowny wypływ wody.  Dlatego też na przełomie grudnia 
oraz stycznia tego roku przystąpiliśmy do gruntowego remontu i rozwiązania problemu. Została 
podjęta decyzja o wymianie newralgicznych odcinków, na rurociągi ze stali kwasoodpornej. 
Roboty wykonywane były w dwóch etapach. Etap pierwszy w grudniu, natomiast etap drugi  
w styczniu tego roku. Całość robót wykonała firma „SADEKO” z Poddębic, pod nadzorem 
pracowników naszego zakładu. Prace udało się zorganizować w taki sposób, aby nie było przerw 
w dostawie wody. Koszt naprawy zamknął się łączną kwotą w wysokości 17.200,00 zł. ( etap I – 
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2015 rok – 8.700,00 zł, etap II – 2016 rok – 8.500,00 zł ). Wykonane prace, a zwłaszcza ich zakres 
i rodzaj zastosowanego materiału dają gwarancję dalszej niezawodnej pracy stacji. 

· Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w 2016 roku przystąpił do przeglądu  
i porządkowania dokumentów w zakładowej składnicy akt. W związku ze szczególną specyfiką tej 
problematyki, powyższe działanie zostało zlecone wykwalifikowanej archiwistce. W ramach tego 

działania, zakład uzyskał zgodę archiwum państwowego na wybrakowanie 23 mb. akt i 

dokumentów niearchiwalnych. W ramach tego zadania zakupiono również profesjonalne regały do 
magazynowania akt. Koszt całości prac, to kwota 8.200,00 zł.  

· W październiku 2016 roku rozpoczęto remont elewacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Ignacew Folwarczny. W ramach zadania w 2016 roku, wykonano I etap działania polegający na 
naprawie elewacji budynku, jej dociepleniu oraz wymianie okien. Wartość wykonanych robót to 
kwota 50.640,00 zł netto. Etap II działania związany z malowaniem elewacji został zakończony w 
pierwszych tygodniach marca 2017 roku. Obecnie trwają czynności odbiorowe. Całkowita wartość 
robót remontowych to kwota netto 62.000,00 zł. Całość nakładów została pokryta z środków 
własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. 

· W 2016 roku przeprowadzono gruntowny dwóch maszyn będących na naszym stanie. Były to 
koparko-ładowarka marki „Ostrówek” oraz „stary” ciągnik URSUS. W ramach tego działania 
zostały wymienione niezbędne podzespoły, elementy ogumienia oraz przeprowadzono prace 

lakierniczo malarskie. Kontynuowano również remonty bieżące budynku biurowego Zakładu. 
Działania te miały na celu poprawę warunków socjalnych pracowników, poprawę jakości obsługi 
klientów Zakładu oraz poprawienie zabezpieczenia mienia będącego w dyspozycji Zakładu. W 
ramach robót remontowych zostało wykonane: 
Ø Malowanie pomieszczeń Zakładu, po wykonanych robotach instalacyjnych związanych z 

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, 

Ø Malowanie pomieszczenia po zlikwidowanej kotłowni na paliwo stałe, 
Ø Wymieniono drzwi wejściowe do budynku ( strona zachodnia ), 
Ø Wymieniono drzwi wewnętrze do pomieszczeń biurowych, wewnątrz zakładu – 9 sztuk, 

Ø Naprawy wymienionych wyżej pojazdów oraz sprzętu i wyposażenia. 
Łączna wartość wykonanych robót remontowych oraz remont sprzętu, to kwota 29.693,73 zł. 

· Z materiału przekazanego od Gminy Parzęczew, wykonano utwardzenie terenu i opaskę wokół 
budynku na Stacji Uzdatniania Wody w Parzęczewie.  

· Z materiału przekazanego od Gminy Parzęczew, wykonano utwardzenie terenu pod wiatą na 
terenie siedziby Zakładu. 

· Przeprowadzono wymianę oprogramowania na stanowiskach komputerowych w budynku 
biurowym na programy komputerowe dostosowane do bieżącej działalności Zakładu i wymogów 
prawno-finansowych i sprawozdawczych, którym Zakład podlega. Zakupiono system 

informatyczny Woda Windows z modułem inkasenckim, system Księgowość Budżetowa, program 
Księgowość Zobowiązań, system Kasa Windows i system Rejestr VAT. Programy te są 
zintegrowane ze sobą w sposób umożliwiający prawidłowe przenoszenie danych pomiędzy 
systemami.  

 

ZAKUP SPRZĘTU ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAKŁADU 

Mając na uwagę podnoszenie jakości oraz skuteczności usług z zakresu wodociągów i kanalizacji 
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w roku sprawozdawczym został 
zakupiony nowy sprzęt specjalistyczny. Do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy jak 
również instalacji wewnętrznej, kupiono mechaniczną przepycharkę typu COBRA wraz z osprzętem.       
W celu zapewnienia zasilania w miejscach realizacji robót przyłączeniowych oraz usuwania awarii, 
kupiono agregat prądotwórczy PRAMAC oraz przecinarkę kątową. Dla potrzeb sprawnego montażu 
instalacji z rur stalowych, kupiono gwintownicę elektryczną AMIGO wraz imadłem hydraulicznym. 
Ponadto został zakupiony sprzęt pomiarowy, tj. niwelator i przyrządy miernicze. Zakupiony sprzęt 
pozwoli nam szybko i skutecznie wykonywać zaplanowane prace i remonty oraz usuwać powstałe w 
trakcie eksploatacji sieci awarie. Łączne nakłady na powyższy sprzęt wyniosły 15.330,00 zł. 



 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 

NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

 

BUDOWA SANTARNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE GMINY 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonuje budowę nowych odcinków sieci 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. Nowe sieci budowane są w miejscach 
planowanej budowy budynków mieszkalnych lub całych osiedli. Takie działanie ma na calu stworzeniu 

przez Gminę Parzęczew i nasz Zakład możliwości zapewnienia dostawy wody dla przyszłych 
odbiorców. Całość prac realizowana jest z wykorzystaniem pracowników i sprzętu będącego  
w dyspozycji naszego Zakładu. Budowa odbywa się na zlecenie i jest finansowana w całości ze środków 
budżetowych Gminy Parzęczew. W 2016 roku udało się wykonać następujące odcinki: 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Florentynów, gmina Parzęczew  

o długości ok. 315,0 m. Wartość robót brutto 26.600,00 zł. 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 110 PVC w miejscowości Tkaczewska Góra, gmina 

Parzęczew o długości ok. 292,0 m. Wartość robót brutto 23.370,00 zł. 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Tkaczewska Góra, gmina Parzęczew 

o długości ok. 155,0 m. Wartość robót brutto 12.00,00 zł. 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Bibianów, gmina Parzęczew  

o długości ok. 117,0 m. Wartość robót brutto 11.250,00 zł. 
· Montaż studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu wodociągowym do OSP w Śliwnikach, 

gmina Parzęczew. Wartość robót brutto 2.214,00 zł. 
· Sieć kanalizacji sanitarnej Dn 160 PCW – 70,5 mb. w ulicy Łęczyckiej w Parzęczewie w ramach 

zadania pn.” Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowościach Florentynów, 
Tkaczewska Góra, Bibianów, Parzęczew, Trojany w gminie Parzęczew”. Wartość robót brutto 

11.500,00 zł. 
 

BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD-KAN NA TERENIE GMINY 

Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn część, dlatego szybko 
i sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w oparciu o projekt techniczny 
inwestora lub proponujemy usługę kompleksową z opracowaniem projektu budowlanego. W 2016 roku 
zrealizowano: 

 Na zlecenie Gminy Parzęczew: 
· Przyłącze wodociągowe w miejscowości Trojany, działka nr 29/6 ( siedziba stowarzyszenia ), 

gmina Parzęczew. Wartość robót brutto 4.800,00 zł. 
Na zlecenie inwestorów prywatnych na terenie działania Zakładu: 
· Przyłącza wodociągowe – Gmina Parzęczew  - 34 sztuki 

· Przyłącza wodociągowe – Gmina Ozorków  - 11 sztuk 

 

OPRACOWANIA KONCEPCYJNE - PROJEKTY 

W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał następujące opracowania 
koncepcyjne, analizy i projekty budowlane: 

· Analiza możliwości podłączenia osiedla mieszkaniowego w Leźnicy Wielkiej do sieci 

wodociągowej administrowanej przez ZGK w Parzęczewie, 
· Projekt budowlany modernizacji pompowni ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna. 
· Raport ekonomiczny modernizacji oczyszczalni ścieków w Parzęczewie ( opracowanie własne ). 

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZAKŁADU 

W 2016 roku podjęto i wykonano następujące działania, mające na celu poprawę jego funkcjonowania: 
· Strona internetowa - W dzisiejszych czasach forma kontaktu elektronicznego jest wymaganym  

i wręcz niezbędnym elementem komunikacji. Poprzez zamieszczanie bieżących informacji  

o działalności zakładu, ewentualnych awariach, przerwach w dostawie wody czy innych ważnych 
sprawach z dziedziny gospodarki komunalnej, chcemy być jak najbardziej użyteczni dla naszych 
odbiorców. Strona internetowa daje również możliwość podawania stanów wodomierza  
w dowolnym momencie poza planowanymi odczytami dokonywanymi przez inkasenta. Tę formę 
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usługi adresujemy przede wszystkim dla naszych odbiorców posiadających działki letniskowe na 
obszarze naszego działania. W tym przypadku, możliwym jest podanie stanu wodomierza  

z urządzeń mobilnych, typu smartfon. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców naszych 
usług, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje iż od początku 2016 roku, istnieje 
możliwość zgłaszania drogą elektroniczną usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze 
zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych. W tym celu należy wypełnić 
formularz znajdujący się w zakładce e-Biuro. 

· Zmiana procedury budowy przyłączy wodociągowych - Sukcesywna rozbudowa sieci 

wodociągowej, realizowana przez Gminę Parzęczew, stwarza możliwości techniczne do 
przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej. Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Parzęczewie, oferuje swoje usługi w zakresie wykonania indywidualnego przyłącza 
wodociągowego. Posiadamy odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn 
części, dlatego też szybko i sprawnie wykonamy każde przyłącze. Wszystko zostanie zrealizowane 
profesjonalnie i sprawnie. Oferujemy kompleksową usługę obejmującą wykonanie projektu 

budowlanego, realizacje robót oraz inwentaryzację geodezyjną. 
· Legalizacja ciepłomierzy - Na przełomie miesiąca czerwca i lipca 2016 roku, wykonano prace 

związane z legalizacją ciepłomierzy głównych u odbiorców ciepła. W ramach operacji 
przeprowadzono legalizację siedmiu sztuk ciepłomierzy. Legalizacja wykonana została przez 
wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Całkowita wartość usługi, to kwota 2.250,00 zł.  

· Zabezpieczenie p-poż obiektów – Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, dysponuje 
wydzieloną częścią mienia komunalnego gminy Parzęczew, przekazaną w trwały zarząd. Zakład 
zobowiązany jest do wykorzystania składników rzeczowych majątku trwałego i ruchomego do 
realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania tymi składnikami w sposób oszczędny  
i racjonalny. Zakład posiada aktualną instrukcję zabezpieczenia p-poż, uaktualnioną w 2016 roku, 
dla wszystkich swoich obiektów, zweryfikowaną przez rzeczoznawcę do spraw p-poż. Na początku 
miesiąca kwietnia 2016 roku, w ramach bieżącej kontroli, dokonano przeglądu oznakowania  
i zabezpieczenia wszystkich obiektów. Dokonano uzupełnienia i wymiany zużytych elementów 
ochrony. Na chwilę obecną możemy stwierdzić, iż zabezpieczenie, oznakowanie i wyposażenie w 
sprzęt ochrony p-poż jest prawidłowe i zgodne z instrukcją.  

· Wprowadzenie harmonogramu odczytu wodomierzy - W celu usprawnienia sposobu dokonywania 

odczytów stanów wodomierzy u naszych odbiorców, został opracowany harmonogram ramowy ich 
dokonywania. Harmonogram został ustalony w układzie rocznym i dotyczy wszystkich odbiorców 
na obszarze administrowanym przez nasz zakład. Informacja ta pozwoli na kontrolę przez naszych 
odbiorców regularnego odczytu urządzeń pomiarowych i pozwoli na optymalizację ponoszonych 

przez nic kosztów. W przypadku nie wykonania odczytu w zaplanowanym terminie prosimy  
o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym zakładem. Zachęcamy również do podawania ilości 
zużytej wody za pośrednictwem naszego e-biura. 

· Zakup energii elektrycznej - W II kwartale 2016 roku przeprowadzono postepowanie przetargowe 

na zakup i dostawę energii elektrycznej do obiektów będących w administrowaniu naszego 
Zakładu. Umowa została zawarta na okres od 01.07.2016 do 30.06.2018 roku, gwarantując stałą 
cenę na dostawę energii. 

· Wymiana wodomierzy – W ramach bieżącej działalności prowadzona jest wymiana układów 
pomiarowych u odbiorców prywatnych. W 2016 roku dokonano wymiany: 
Ø Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze tradycyjne - 193 sztuki 

Ø Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze radiowe - 140 sztuk 

Całość prac wykonana została przez pracowników naszego Zakładu.  
· Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń – Zakład prowadzi bieżąca konserwację sieci i urządzeń 

będących w jego administrowaniu. Powyższe działanie ma na celu niezawodne świadczenie 
naszych usług. 

· Książki obiektów budowlanych – W 2016 roku, zakończono działanie związane z zakładaniem 
książek obiektów budowlanych, dla wszystkich obiektów będących w naszym zarządzie. Na dzień 
dzisiejszy, wykonano wszystkie, wymagane Prawem Budowlanym przeglądy. 
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INFORMACJA O PLANOWANYCH IWESTYCJACH W 2017 ROKU. 

INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAKŁADU  
Zgodnie z przyjętym planem finansowym Zakładu, na 2017 rok zaplanowano zadania inwestycyjne  

w formie zakupów na łączną kwotę 7.500,00 zł. 
 

INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - REALIZOWANE 

Na podstawie uchwały Rady Gminy w Parzęczewie, Zakład otrzymał dotację celową na modernizację 
mieszkań komunalnych będących w zasobie gminnym w wysokości 30.000,00 zł. Ww. środki 
przeznaczone zostaną na następujące zadania: 

1. Modernizacja lokalu mieszkalnego w Parzęczewie, ul. Południowa 3. Zadanie jest obecnie w 
trakcie realizacji Planowany termin zakończenia został wyznaczony na koniec kwietnia br. 
Całkowity koszt działania został oszacowany na kwotę ok. 17.000,00 zł. Ze środków dotacji 
planuje się pokryć kwotę 10.000,00 zł. Pozostałe należności zostaną pokryte ze środków własnych 
Zakładu. 

2. Wymianę pokrycia dachowego na budynku w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 26. Wykonanie tego 
przedsięwzięcia zaplanowano na miesiąc wrzesień 2017 roku. Całkowity koszt został oszacowany 
na kwotę ok. 24.000,00 zł. Ze środków dotacji planuje się pokryć kwotę 20.000,00 zł. Pozostałe 
należności zostaną pokryte ze środków własnych Zakładu. 

 

INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - PLANOWANE 

W 2016 roku Zakład wypracował nadwyżkę w kwocie 66.220,00 zł. Powyższa kwota została przekazana 
na konto Urzędu Gminy w Parzęczewie w dniu 31 marca 2017 roku. Z tytułu podatku od nieruchomości, 
od przekazanej kotłowni komunalnej zostanie odprowadzona w 2017 roku kwota 25.000,00 zł. 
Natomiast z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości od obiektów 
pozostałych kwota 28.400,00 zł. Łącznie w 2017 roku na rzecz Gminy Parzęczew, Zakład przekaże 
środki w łącznej kwocie 119.600,00 zł. Powyższa kwota wyczerpuje nasze możliwości finansowe  
i uniemożliwia zrealizowanie dodatkowych zadań inwestycyjnych z naszych środków. W przypadku 

przekazania przez Gminę Parzęczew dotacji celowej dla naszego zakładu, planujemy wykonanie 
następujących zadań inwestycyjnych: 

· Modernizacja budynku SUW Orła    – 22.000,00 zł. 
· Modernizacja budynku SUW Chrząstów  – 29.000,00 zł. 
· Modernizacja terenu SUW Ignacew    –   4.000,00 zł. 
· Projekt modernizacji technologii SUW Ignacew  – 31.000,00 zł. 
· Zakup równiarki ciągnikowej z osprzętem  – 20.000,00 zł.  

 

 

ZABEZPIECZENIA MIENIA. 

Zakład dysponuje wydzieloną częścią mienia komunalnego gminy Parzęczew, przekazaną w trwały 
zarząd. Zakład zobowiązany jest do wykorzystania składników rzeczowych majątku trwałego  
i ruchomego do realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania tymi składnikami w sposób oszczędny 
i racjonalny. Zakład dysponuje mieniem z uwzględnieniem zasad celowości i gospodarności, a także 
zapewnia należytą jego ochronę.  
W okresie sprawozdawczym, zakład administrował i zarządzał następującymi obiektami: 
· Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki, Chrząstów Wielki nr 29. 
· Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, Ignacew Folwarczny 13A. 
· Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła, Orła nr 33. 
· Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, Parzęczew, ul Ozorkowska 5. 

· Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie, Chociszew nr 45-46. 

· Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 16. 
· Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Ozorkowska 14 

· Przepompownia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna. 
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· Kotłownia w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 1B. 
· Budynek ZGK w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 5 

· Kotłownia Komunalna w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 5 – od lutego 2017 roku. 
 

Na dzień 31 marca 2017 roku sprzęt będący w naszej dyspozycji przedstawia się następująco: 
a) Koparko-ładowarka marki JCB – JCB 3C*NAT ECO – rok produkcji 2012 

b) Ciągnik marki URSUS 10014H – rok produkcji 2014 

c) Ciągnik marki URSUS – 4512H, typ 451H – rok produkcji 1993 

d) Beczka asenizacyjna typ T-544/1 – pojemność 6,5 m3 – rok produkcji 2015 

e) Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter – rok produkcji 2007 

f) Przyczepa ciągnikowa 1 – do transportu zrębek 

g) Przyczepa ciągnikowa 2 – do transportu zrębek 

h) Rębak do gałęzi 
i) Kosiarka bijakowa 

j) Koparko-ładowarka marki Ostrówek JCB – KTO 162 

k) Samochód dostawczy marki Lublin – Lublin 3322 

l) Przyczepa dwuosiowa do samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter – zakup 

w 2016 roku. 

Sprzętem z poz. b i d Zakład dysponuje na podstawie użyczenia przez Gminę Parzęczew. 
W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży w trybie publicznego przetargu ofertowego, 
następujących składników majątku ruchomego: 
a) Przyczepa ciągnikowa 

b) Beczka asenizacyjna POM model AO1038 

c) Agregat prądotwórczy 

 

Ponadto Zakład zarządza gminną siecią wodociągową, gminną siecią kanalizacji sanitarnej oraz gminną 
siecią ciepłowniczą. 
 

Ogółem składniki majątkowe wg stanu na dzień 28.02.2017 r. stanowią kwotę 16.631.395,26 zł  
w wartości początkowej, zaś wartość bilansowa administrowanego majątku wynosi 10.255.860,10 zł. 
 

Teren siedziby zakładu ( biurowiec oraz budynek magazynowy ) jest zabezpieczony w sposób 
prawidłowy. Całość obiektu jest ogrodzona i wyposażona w kłódki i zamki. Teren oświetlony. Budynek 
siedziby zakładu wyposażony jest w instalację alarmową z powiadomieniem do firmy ochroniarskiej. 

 

Stacje uzdatniania wody będące w naszym administrowaniu są zabezpieczone w sposób następujący: 
· Teren poszczególnych stacji jest ogrodzony. 
· Bramy i furtki wejściowe są wyposażone w zamki lub kłódki. Wejścia są zamknięte. 
· Wejścia do stacji ( pomieszczeń technologicznych ) są wyposażone w zamki. Wejścia są 

zamknięte. 
· Otwory okienne na poziomie parteru są okratowane. 
· Wszystkie włazy do studni głębinowych wyposażone są w klapy metalowe z zamykaniem na 

kłódki. Kłódki zamknięte. 
· Teren stacji jest częściowo oświetlony. 
· Stacje wyposażone są w tablice informacyjne, zabraniające wstępu na ich teren. 
· Z częstotliwością maksimum, co dwa dni robocze dokonywana jest kontrola obiektów przez 

konserwatora zakładu. 
 

Oczyszczalnie ścieków będące w naszym administrowaniu są zabezpieczone w sposób następujący: 
· Teren poszczególnych obiektów jest ogrodzony. 

· Bramy i furtki wejściowe są wyposażone w zamki lub kłódki. Wejścia są zamknięte. 
· Wejścia do budynków i obiektów oczyszczalni są wyposażone w zamki. Wejścia są zamknięte. 
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· Teren oczyszczalni jest częściowo oświetlony. 
· Oczyszczalnie wyposażone są w tablice informacyjne, zabraniające wstępu na ich teren. 
· Z częstotliwością maksimum, co dwa dni robocze dokonywana jest kontrola obiektów przez 

konserwatora zakładu. 
 

Kotłownie będące w naszym administrowaniu są zabezpieczone w sposób następujący: 
· Wejścia do obiektu są wyposażone w zamki lub kłódki. Wejścia są zamknięte. 
· Z częstotliwością maksimum, co dwa dni robocze dokonywana jest kontrola obiektu przez 

konserwatora zakładu. 
 

Zakład posiada aktualną instrukcję zabezpieczenia p-poż dla wszystkich swoich obiektów. 
Zabezpieczenie, oznakowanie i wyposażenie w sprzęt ochrony p-poż jest prawidłowe i zgodne  
z instrukcją. 
 

Zakład posiada wykupione polisy ubezpieczeniowe w firmach ubezpieczeniowych wg wykazu: 

 

 
 

 

 

 

  

Nr umowy generalnej PZU: 1146/MFE/2016

Lp.
przedmiot 

ubezpieczenia
od do nr polisy rodzaj polisy kwota składki

1 przyczepka Zasław 12.04.2016 11.04.2017 T:22044 Nr4062920 OC komunikacyjne 50,00

2 ciągnik URSUS EZGA79H 29.05.2016 28.05.2017 Nr 1006845396 AC,OC komunikacyjne,NNW

3 wóz asenizacyjny EZG36XN29.05.2016 28.05.2017 Nr 1006846002 AC,OC komunikacyjne,NNW

4 przyczepa EZG67XN 30.05.2016 29.05.2017 Nr 908546143663 OC komunikacyjne,NNW 61,00

5 kosiarka bijak. 30.05.2016 29.05.2017 T:19035 Nr4046457 od kradzieży, ognia i inn. żywiołów 250,00

6 JCB 12.06.2016 11.06.2017 Nr 1013238237 Autocasco 760,00

7 budynek ZGK 19.11.2016 18.11.2017 Nr 1010834580

od kradzieży z włamaniem,                         

OC w związku z prowadz.dział., od 

ognia i inn.żywiołów 1 323,76

8 rębak BANDIT 25.11.2016 24.11.2017 Nr 1015414196 OC komunikacyjne 60,00

9 JCB 20.12.2016 19.12.2017 Nr 1016018258 OC komunikacyjne,NNW 232,00

10 przyczepa EZG31XP 1.01.2017 31.12.2017 Nr 1016192282 OC komunikacyjne,NNW 102,00

11 ciągnik EZGA57X 1.01.2017 31.12.2017 Nr 1002783549 OC komunikacyjne,NNW 122,00

12 Volkswagen 15.01.2017 14.01.2018 Nr 1016551178 AC, OC, NNW 1 331,00

13 Ostrówek 18.01.2017 17.01.2018 Nr 1015983363 OC komunikacyjne,NNW 232,00

14 Lublin 1.02.2017 31.01.2018 Nr 1016888361 OC komunikacyjne,NNW 802,00

ZGK W PARZĘCZEWIE - WYKAZ ZAWARTYCH POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

1 285,00
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PODSUMOWANIE 

· Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2016 rok przebiegała prawidłowo. 
· Zabezpieczenie mienia powierzonego w administrowanie zakładu jest prawidłowe.  
· Największym problemem w prawidłowym funkcjonowaniu Zakładu jest nieterminowe 

regulowanie należności przez niektórych odbiorców. Podjęte zdecydowane działania mające na 
celu konsekwentne minimalizowanie tego problemu, przy jednoczesnej dbałości o przychody ze 

sprzedaży i powierzone składniki majątkowe, sprawiają, że kondycja finansowa Zakładu jest dobra. 
Wszystkie zobowiązania z tytułu należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz zobowiązania wobec pracowników i dostawców, regulowane są terminowo. 
Stabilny poziom sprzedaży umożliwia ponoszenie wszystkich niezbędnych dla funkcjonowania 
Zakładu kosztów. 

· Podsumowując działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w 2016 roku, należy 
stwierdzić, iż był to dobry rok dla funkcjonowania Zakładu. Podjęte działania przyczyniły się do 
poprawy jego funkcjonowania i miały wpływ na wyższą jakość obsługi i zadowolenia odbiorców. 
Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest dalsze Podnoszenie jakości 
świadczonych usług dla odbiorców oraz dbałość o ich maksymalne zadowolenie z obsługi. 

 


