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Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest zakładem budżetowym 

Gminy Parzęczew.

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.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy 

przychodów i kosztów



ZAKŁAD PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

*  gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi

*  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych

*  utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych

*  zaopatrzenia w energię cieplną

*  lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół

*  zieleni gminnej i zadrzewień.

Zakład wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności 

z  przychodów własnych i dotacji otrzymywanych z budżetu gminy.



ZAKŁAD ZARZĄDZA I ADMINISTRUJE OBIEKTAMI:

• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki,

• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny,

• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła,

• Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, 

• Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie,

• Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna 16,

• Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 14,

• Przepompownia ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna,

• Kotłownia w Parzęczewie, ul. Południowa 1B,

• Budynek ZGK w Parzęczewie, ul. Południowa 5.

• Kotłownia Komunalna w Parzęczewie, ul. Południowa 5,



SPRZĘT BĘDĄCY W DYSPOZYCJI ZAKŁADU:

- Koparko-ładowarka marki JCB – JCB 3C*NAT ECO – rok produkcji 2012,

- Ciągnik marki URSUS 10014H – rok produkcji 2014,

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

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

- Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter – rok produkcji 2007,

- Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter – rok produkcji 2007

- Przyczepa ciągnikowa 1 – do transportu zrębek,

- Przyczepa ciągnikowa 2 – do transportu zrębek,

- Rębak do gałęzi,

- Kosiarka bijakowa,



SPRZĘT BĘDĄCY W DYSPOZYCJI ZAKŁADU:

- Koparko-ładowarka marki Ostrówek,

- Przyczepa do samochodu marki Volkswagen

- Równiarka drogowa ciągnikowa i brona dwupolowa

- Zestaw do odwadniania wykopów ( igłofiltry + agregat )

- Zestaw do wykonywania przecisków pod drogami (kompresor + urządzenie

przeciskowe).Zakupiono w 2019 roku. 

- Zagęszczarka wibracyjna, stopowa BOMAG BT65

Zakupiono w 2019 roku.

- Agregat prądotwórczy 100 kW – SUW Chrząstów 

Wielki. Zakupiono w 2019 roku.



SPRZĘT – ZAKUP W 2019 ROKU



SPRZĘT – ZAKUP W 2019 ROKU



UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE ZAKŁADU:

Bieżącą organizacją pracy Zakładu zarządza Dyrektor wydając odpowiednie 

zarządzenia i unormowania wewnętrzne. W 2019 roku wydano 28 zarządzeń 

i dokonano zmiany następujących unormowań zakładowych, dotyczących m.in.:

• Wdrożenia procedur kontroli zarządczej w zakładzie.

• Wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników.

• Wprowadzenia zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych.

• Wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w zakładzie.

• Likwidacji składników majątkowych zakładu.

• Aktualizacja polityki (zasad) rachunkowości.



ZATRUDNIENIE: 

Dane na dzień 31.12.2019 roku

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony –

finansowanie ze środków własnych Zakładu – 11 osób – 10,83 etatu.

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony –

finansowanie ze środków własnych Zakładu – 2 osoby – 2 etaty. 

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony –

współfinansowanie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 

– 2 osoby – 2 etaty. 

• Ilość etatów obsadzonych przez osoby zatrudnione jw. - 14,83 etatu



PLAN FINANSOWY:

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący 

dochody i koszty zakładu w ramach uchwalonego budżetu na dany rok budżetowy

Plan finansowy na rok 2019 zakładał przychody w kwocie 2.075.185,00 zł, 

stan środków obrotowych na początek roku 180.474,00 zł razem 2.255.659,00 zł 

oraz koszty i inne obciążenia w wysokości 2.072.145,00 zł, przy stanie środków 

obrotowych na koniec roku na poziomie 183.514,00 zł, ogółem 2.255.659,00 zł. . 

W ciągu roku plan finansowy został zwiększony po stronie przychodów i kosztów 

o kwotę 25.000,00 zł i wyniósł 2.280.659,00 zł

Na koniec roku wykonane przychody wyniosły 2.060.957,16 zł, stan środków 

obrotowych146.363,00 zł a poniesione koszty i inwestycje 2.035.694,73 zł, przy 

stanie środków obrotowych 180.786,05 zł.

Nadwyżka budżetowa w roku bieżącym nie wystąpiła.



UDZIELONE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH:

W 2019 roku zostały udzielone następujące ulgi:

• umorzenia – dla 1 osoby fizycznej na kwotę 117,63 zł,

• odroczenie terminu płatności – dla 3 osób fizycznych na kwotę 

należności 869,41 zł,

• rozłożenia na raty – dla 7 osób fizycznych na łączną 

kwotę należności 3.252,34 zł.



EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI, WINDYKACJA:

Nieterminowe regulowanie należności przez niektórych odbiorców nadal jest 

obszarem wymagającym szczególnej uwagi, jednakże nie stanowi już problemu 

dla płynności finansowej zakładu. 

Położenie szczególnego nacisku na monitorowanie ściągalności należności 

i ich egzekwowanie w różnych formach prowadzonej windykacji wewnętrznej, 

przynosi zadowalające efekty i pozwoliło osiągnąć poziom należności 

wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 35.959,19 zł. 



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły: 946.313,61 zł.

Poniesione koszty bezpośrednie stanowią kwotę: 944.825,59 zł.

Ilość sprzedanej wody: ok. 305.000 m3

Taryfowa cena wody – 31.12.2019 rok:

Grupa 1  – 2,82 zł netto/m3.

Grupa 2 – 2,90 zł netto/m3.

Grupa 3  – 3,46 zł netto/m3.



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIORU ŚCIEKÓW:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 172.711,40 zł. 

Poniesione koszty stanowią kwotę 207.777,39 zł.

Ilość odebranych ścieków: ok. 24.800 m3

Taryfowa cena ścieków – 31.12.2019:

Grupa 1 – 6,97 zł netto/m3.



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE CIEPŁOWNICTWA:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 515.323,45 zł. 

Poniesione koszty stanowią kwotę 559.619,89 zł

Sprzedaż ciepła: 5.512 GJ

Ilość zrębki drzewnej: 3.960 mp.

Ilość oleju opałowego: 3.200 dm3

Taryfowa cena ciepła wynosiła netto:

* 53,48 zł/GJ za ciepło zużyte.

* 16.975,58 zł/MW/miesiąc za moc zamówioną. 



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA LOKALAMI:

Wykaz lokali będących w administracji:

* 3 lokale komunalne – ul. Południowa 3 – ( razem 18 lokali )

* 1 lokal komunalny – ul. Ozorkowska 26

* 1 lokal komunalny – ul. Ozorkowska 28

Przychody z tej działalności w roku 

sprawozdawczym wyniosły 6.779,64 zł. 

Poniesione koszty stanowią 

kwotę 6.376,55 zł.



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH: 

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 17.808,51 zł. 

Poniesione koszty stanowią kwotę 18.429,81 zł.

Zakład odebrał 461,0 m3 ścieków od 179 odbiorców.



POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU:

• Wynajem sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji Zakładu,

• Zrębkowanie materiału z wycinek,

• Składowanie materiału z wycinek,

• Wykaszanie terenów zielonych,

• Budowa przyłączy wod-kan.

• Równanie dróg.

Przychody działalności: 341.230,32 zł. 

Koszty działalności: 301.578,53 zł. 



PODSUMOWANIE – PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU:

Przychody z poszczególnych działów działalności: ( wg wielkości )

Zaopatrzenie w wodę: 946.313,61 zł.  - 47,2 %

Dostawa ciepła: 515.323,45 zł. - 25,8 %

Działalność pozostała: 341.230,32 zł. - 17,1 %

Odbiór ścieków: 172.711,40 zł.  - 8,6 %

Wywóz nieczystości: 17.808,51 zł.  - 0,9 % 

Administrowanie: 6.779,64 zł.  - 0,4 % 



INWESTYCJE

WYKONANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W 2019 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

otrzymał dotację celową z Gminy Parzęczew

w wysokości 97.173,08 zł.



ZAKUP URZĄDZENIA PRZECISKOWEGO

W ramach zestawu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

zakupił kompresor przewoźny Mannesmann Demag AG. oraz urządzenie 

przeciskowe HP 95V z osprzętem oraz wyposażeniem dodatkowym, firmy 

HERCU PNEUMATIC. 

Ww. urządzenia będą wykorzystywane do realizacji przyłączy 

wodociągowych. 

Całość tego działania została sfinansowana ze środków 

dotacji celowej Gminy Parzęczew 

w kwocie 31.093,62 zł. 



MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zrealizował inwestycję 

związaną z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla SUW Chrząstów 

Wielki. 

Wykonawcą prac była firma FINCO-ENERGIA z Pruszkowa. Zamontowany 

agregat prądotwórczy umożliwił podawanie wody dla odbiorców z tej stacji, 

podczas zaników i braku prądu. 

W ramach tego działania zamontowano oświetlenie agregatu oraz jego 

zabezpieczenie poprzez instalację alarmową. 

Całość tego działania została sfinansowana ze 

środków dotacji celowej Gminy Parzęczew 

w kwocie 66.079,46 zł.



WAŻNIEJSZE INWESTYCJE, REMONTY

I POZOSTAŁE DZIAŁANIA

WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

W 2019 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

oprócz inwestycji wcześniej przedstawionych

wykonał szereg innych działań

ze środków własnych.



1-PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE – OS PIASKOWICE

Wykonano przyłącze wodociągowe Dn 40 PE, L=85,0 m.

Nakłady – 3.300,00 zł. 



2-REGENERACJA DMUCHAWY – OS PARZĘCZEW

Wykonano regenerację stopnia sprężającego dmuchawy

dla OS w Parzęczewie.

Nakłady – 4.400,00 zł.



3-ZESTAW DO POMIARÓW CIŚNIENIA HYDRANTÓW

Urządzenie przeznaczone do badania hydrantów 

zewnętrznych Dn 80-150 

oraz hydrantów wewnętrznych 

DN 25, DN 33 oraz DN 52 i ZH 52

Nakłady – 1.800,00 zł



4-OGRODZENIE TERENU ZAKŁADU

Zadanie przeprowadzono w ramach współpracy 

z GS „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie. 

Na wspólny odcinek ogrodzenia, 

GS dostarczył materiał, który został 

wbudowany przez pracowników 

ZGK w Parzęczewie.

Nakłady – 3.000,00 zł



5-ZAKUP ZAGĘSZCZARKI

Została zakupiona zagęszczarka wibracyjna, 

stopowa BOMAG BT65

Nakłady – 8.200,00 zł. 



6–OPASKA – SUW CHRZĄSTÓW

Wykonano opaskę wokół budynku stacji z kostki betonowej 

typu polbruk.

Nakłady – 2.500,00 zł



7–ŚCIANKA OPOROWA W KOTŁOWNI KOMUNALNEJ

W ramach robót modernizacyjnych, wykonano modernizację 

układu podawania paliwa ( zrębki ). 

Nakłady – 7.800,00 zł.



8-ZAKUP POZOSTAŁEGO SPRZĘTU

Mając na uwadze podnoszenie jakości oraz skuteczności 

świadczonych usług z zakresu wodociągów i kanalizacji  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie dokonuje 

sukcesywnych zakupów drobnego sprzętu. 

W 2019 roku zakupiono:

- szlifierkę kątową akumulatorową,

- drobny sprzęt hydrauliczny



BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH

Zakład realizuje budowę nowych 

sieci wodociągowych na terenie Gminy.

Całość prac realizowana jest z wykorzystaniem 

pracowników i sprzętu będącego w naszej dyspozycji.

Budowa odbywa się na zlecenie i jest finansowana 

w całości ze środków budżetowych Gminy Parzęczew. 

Wartość wykonanych robót – 69.084,80 zł



W 2019 roku ZREALIZOWANANO:

• Wodociąg – Mikołajew – Dz.Nr 179/1, Dn 90 PCW, L= ok. 95,0 mb.

• Wodociąg – Kowalewice – Dz.Nr 284, Dn 90 PCW, L= ok. 95,0 mb.

• Wodociąg – Pustkowa Góra, Dn 90 PCW, L= ok. 570,0 mb.

• Wodociąg – Orła Dz. Nr 244/2, Dn 90 PCW, L= ok. 80,0 mb.

• Wodociąg – Orła Dz. Nr 243/4, Dn 90 PCW, L= ok. 80,0 mb.

• Wodociąg – Tkaczewska Góra, Dn 90 PCW, L= ok.257,0 mb.



BUDOWA PRZYŁĄCZY 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną 

siłę roboczą oraz magazyn części, dlatego szybko 

i sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe 

i kanalizacyjne, w oparciu o projekt techniczny 

inwestora lub w ramach usługi kompleksowej.



NA ZLECENIE INWESTORÓW PRYWATNYCH WYKONANO:

• Przyłącza wodociągowe

na terenie Gminy Parzęczew – 52 sztuki.

• Przyłącza wodociągowe

na terenie Gminy Ozorków – 6 sztuk.

• Przyłącza kanalizacji sanitarnej

na terenie Gminy Parzęczew – 1 sztuka.



NA ZLECENIE GMINYY PARZECZEW WYKONANO:

• Przyłącza wodociągowe w miejsc. Orła - 5.700,00 zł. 

• Przyłącza wodociągowe w miejsc. Bibianów - 4.700,00 zł. 

• Przyłącza wodociągowe w miejsc. Chociszew- 9.500,00 zł. 



NA ZLECENIE SPÓŁKI „PARK GROTNIKI” WYKONANO:

Przyłącze wody do kompleksu mieszkalnego w miejscowości 

Krzemień, Gmina Zgierz. Wartość robót to kwota netto 

19.000,00 zł. 

Wykonane przyłącze będzie służyło do hurtowej sprzedaży 

wody, dla budowanego osiedla.



POZOSTAŁE 

DZIAŁANIA ZAKŁADU

W 2019 roku podjęto i wykonano następujące 

działania, mające na celu poprawę 

jego funkcjonowania 

oraz poprawę jakości obsługi klientów:



PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

W miesiącu maju 2019 roku został wykonany coroczny 

przegląd obiektów będących w naszym zarządzie. 

Konieczność realizacji przeglądów wynika z przepisów 

prawa budowlanego i musi być wykonany przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Z czynności tej zostały sporządzone odpowiednie protokoły 

oraz zostały zaktualizowane książki obiektów budowlanych.



INWENTARYZACJA SIECI WODOCIĄGWEJ:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

wykonał inwentaryzację elektroniczną sieci 

wodociągowej na obszarze działania Zakładu. 

Materiał do wglądu po adresem 

https://www.zgkparzeczew.pl/infrastruktura/ .



WYMIANA WODOMIERZY:

W 2019 roku dokonano wymiany:

Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze 

tradycyjne - 222 sztuki.

Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze 

radiowe - 92 sztuki.



BIEŻĄCA KONSERWACJI SIECI I URZĄDZEŃ:

Zakład prowadzi bieżąca konserwację sieci i urządzeń 

będących w jego administrowaniu. 

Powyższe działanie ma na celu niezawodne świadczenie 

naszych usług.



POZOSTAŁE DZIAŁANIA:

W 2019 roku został zlecony i wykonany  nowy operat 

wodno-prawny na odprowadzenie ścieków sanitarnych 

z oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociszew.

W 2019 roku udało się skutecznie dokonać czynności 

związanych z obniżeniem kosztów energii elektrycznej, 

zgodnie z § 6, ust.1, lit. 2, Ustawy z dnia 28.12.2018 roku, 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz.U. z dnia 31 grudnia 2018 roku, poz. 

2358 ).



KONTROLE:

W 2019 roku Zakład był kontrolowany przez następujące jednostki zewnętrzne:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu – Produkcja i jakość 

wody jest cyklicznie kontrolowana przez tę jednostkę. W 2019 roku, nie 

stwierdzono przekroczeń w tym zakresie.

Urząd Gminy w Parzęczewie – Nadzór bieżący nad działalnością wykonywany 

przez Wójta Gminy Parzęczew oraz właściwych pracowników Urzędu.

Rada Gminy w Parzęczewie – Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności 

w dniu 25 kwietnia 2019 roku. 



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Współpraca ze wszystkimi instytucjami zewnętrznymi

a w szczególności Wójtem Gminy Parzęczew, 

Gminą Parzęczew oraz Radą Gminy w Parzęczewie 

układała się dobrze.



PODSUMOWANIE

Podsumowując działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie w 2019 roku, należy stwierdzić iż był to 

w miarę dobry rok dla funkcjonowania Zakładu. 

Podjęte działania przyczyniły się do poprawy 

jego funkcjonowania i miały wpływ na jakość obsługi 

i wzrost zadowolenia odbiorców. 

Na chwilę obecną należy stwierdzić, że kondycja finansowa 

Zakładu jest zadowalająca. 



PODSUMOWANIE – cd..

Wszystkie płatności publicznoprawne i zobowiązania 

zarówno wobec pracowników jak i dostawców 

regulowane są terminowo. 

Stabilny poziom sprzedaży umożliwia ponoszenie wszystkich 

niezbędnych dla funkcjonowania Zakładu kosztów, bez 

konieczności dotowania przedmiotowego z budżetu Gminy.



PODSUMOWANIE – cd..

Należy zauważyć, iż rosnące koszty usług zewnętrznych, 

cen materiałów, energii elektrycznej oraz wzrost kosztów 

pracowniczych, podyktowany głownie skokowym wzrostem 

płacy minimalnej, nie pozostają bez wpływu na sytuację 

finansową zakładu. 

W związku z koniecznością zabezpieczenia poziomu 

uzasadnionych do poniesienia kosztów należy wziąć pod 

uwagę możliwość dokonania w roku bieżącym podwyżki

taryfy na dostawę energii cieplnej oraz konieczność

skrócenia trzyletniej taryfy na wodę i ścieki.



PODSUMOWANIE – cd..

Kierunki inwestowania w infrastrukturę komunalną 

w najbliższych latach ( rekomendacja )

1. Montaż agregatów prądotwórczych  na stacjach.

2. Modernizacja SUW w Ignacewie Folwarcznym.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piaskowicach.

4. Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej



PODSUMOWANIE – cd..

Składając niniejsze sprawozdanie, załączam również projekt 

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024. 

W dokumencie tym wskazano niezbędne działania i kierunki 

inwestowania jakie należy wykonać w obszarze zaopatrzenia 

w wodę i odbioru ścieków.

Przyjęcie ww. dokumentu wymaga uchwały Rady Gminy.



Celem 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie jest: 

Podnoszenie jakości świadczonych 

usług dla odbiorców 

oraz dbałość o ich maksymalne 

zadowolenie z obsługi



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Parzęczewie

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5

NIP 732-00-18-353, Regon 470041377

Kontakt:

tel. 42-718-60-50; fax 42-718-60-40

tel. kom. 884-880-041

sekretariat@zgkparzeczew.pl

www.zgkparzeczew.pl


