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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. Poza podstawowym obszarem 
działania Zakładu jest część gminy Ozorków, gdzie zgodnie zawartym porozumieniem 
międzygminnym, zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Porozumienie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie nr XXXVI/233/97 z dnia                
30 stycznia 1997 roku, oraz uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie nr XXVI/206/97 z dnia 27 lutego                  
1997 roku. 

 

 

ANALIZA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2020 

 

Wydatki majątkowe poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w 2020 roku 

stanowią wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu Gminy Parzęczew, przyznanych                          
na podstawie podjętych przez Radę Gminy w Parzęczewie uchwał oraz współfinansowanie 
zrealizowanych zadań inwestycyjnych ze środków własnych Zakładu.  
 

BUDOWA INFRASTRUKTURY WOD-KAN – 1. 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowych w 
miejscowościach: Mikołajew, Janów, Kowalewice, Zelgoszcz w Gminie Parzęczew oraz kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Parzęczew, ul. Lotników, ze środków dotacji przyznanej na podstawie 

Uchwały Nr XVII/142/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w wysokości 60.000,00 
zł wykonano:  
· Zadanie Nr 1 - Odcinek sieci wodociągowej z rur Dn 90 PCW w miejscowości Mikołajew  

o długości 113,5 mb, wybudowany na działkach nr ewid. 184/1, 43/2, zamontowany hydrant ppoż. 
Dn 80 1 szt. i zasuwy odcinające 2 szt. Koszt odcinka 13.031,08 zł. 

· Zadanie Nr 2 - Odcinek sieci wodociągowej z rur Dn 90 PCW w miejscowości Janów o długości 
81 mb, wybudowany na działce nr ewid. 50, obręb Wielka Wieś, zamontowany hydrant ppoż. Dn 
80 1 szt. i zasuwy odcinające Dn 80 2 szt. Koszt odcinka 8.940,17zł. 
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· Zadanie Nr 3 - Odcinek sieci wodociągowej z rur Dn 90 PCW w miejscowości Kowalewice  

o długości 156 mb, wybudowany na działkach nr ewid. 155/3, 155/4, 155/5, zamontowane hydranty 
ppoż. Dn 80 2 szt. i zasuwy odcinające Dn 80 3 szt. Koszt odcinka 20.583,35 zł. 

· Zadanie Nr 4 – Odcinek sieci wodociągowej z rur Dn 90 PCW w miejscowości Żelgoszcz o 
długości ogółem 79 mb, wybudowany na działkach nr ewid. 33, 104/4, obręb Śliwniki Nowe,  
zamontowany hydrant ppoż. Dn 80 1 szt. i zasuwy odcinające Dn 80 - 2 szt. Koszt odcinka 9.421,61 

zł. 
· Zadanie Nr 5 – Odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PCW Dn 160 PCW w miejscowości Parzęczew, 

ul. Lotników o długości ogółem 19 mb, wybudowany na działkach nr ewid. 241, 242, zamontowane 

studnie rewizyjne PCW Dn 400 - 2 szt. Koszt odcinka 8.041,68 zł. 
Ogółem na rozbudowę sieci wod-kan wydatkowano 60.017,89 zł, z czego 60.000,00 zł stanowiły środki 
dotacji, a kwotę 17,89 zł poniesiono ze środków własnych Zakładu. 
 

BUDOWA INFRASTRUKTURY WOD-KAN – 2. 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w 
miejscowościach Bibianów/Konstantki w Gminie Parzęczew, ze środków dotacji przyznanej na 
podstawie Uchwały Nr XIX/173/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2020 r. w wysokości 
80.000,00 zł, następnie zmniejszonej poprzez Uchwałę Nr XXII/188/20 Rady Gminy w Parzęczewie z 
dnia 29 czerwca 2020 r. o 60.000,00 zł do wysokości ostatecznej 20.000,00 zł wykonano: 
· mapę do celów projektowych obręb Bibianów, niezbędną do sporządzenia projektu budowlanego 

sieci wodociągowej o długości L=1200 mb. 

· Opracowano dokumentację projektową zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Bibianów, Gmina Parzęczew na odcinku ok. 1.200 mb realizowanego na działkach nr 108, 111/2, 
112, 114, 118, 155, 161”. 

· Dokonano częściowego zakupu materiałów do budowy sieci. 

Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano 20.004,37 zł, z czego 20.000,00 zł stanowiły środki 
dotacji, a kwotę 4,37 zł poniesiono ze środków własnych Zakładu. 
 

BUDOWA PRZYŁĄCZA KS 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do lokalu komunalnego w miejscowości Parzęczew, ze środków dotacji przyznanej na podstawie 

Uchwały Nr XXV/223/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 września 2020 r. w wysokości 
12.000,00 zł wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego w Parzęczewie 
przy ul. Ozorkowskiej 28, na działkach  nr ewid. 705, 708, 710,712, 713 z rur PCW DN 160, o długości 
L=85,0 mb oraz zamontowano studnie rewizyjne PCW Dn 400 - 3 szt. 

Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano 16.029,02 zł, z czego 12.000,00 zł stanowiły środki 
dotacji, a kwotę 4.029,02 zł poniesiono ze środków własnych Zakładu. 

 

MONTAŻ AGREGATÓW 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na montażu agregatów prądotwórczych dla 
SUW w miejscowości Orła, gm. Parzęczew oraz SUW w Ignacewie Folwarcznym, gm. Parzęczew, ze 
środków dotacji przyznanej na podstawie Nr XXV/222/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 
września 2020 r. w wysokości 110.000,00 zł wykonano:  

· SUW ORŁA – Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zrealizował inwestycję związaną z 
dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla SUW Orła. Wykonawcą prac była firma FINCO-

ENERGIA z Pruszkowa. Zamontowany agregat prądotwórczy umożliwi 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 i system 

powiadamiania. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej Gminy Parzęczew  
w kwocie 47.191,52 zł oraz ze środków własnych Zakładu w wysokości 283,79 zł. 

· SUW IGNACW FOLWARCZNY – Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zrealizował 
inwestycję związaną z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla SUW Ignacew 

Folwarczny. Wykonawcą prac była firma FINCO-ENERGIA z Pruszkowa. Zamontowany agregat 
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prądotwórczy umożliwi 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 i system powiadamiania. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji 
celowej Gminy Parzęczew w kwocie 62.808,48 zł oraz ze środków własnych Zakładu w wysokości 
283,79 zł. 

 

Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 206.618,86 zł, z czego kwotę 202.000,00 zł stanowią dotacje 
celowe z budżetu Gminy Parzęczew, a kwota 4618,86 zł została poniesiona ze środków na 
inwestycje Zakładu. 

 

 

ANALIZA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI HYDRANTÓW P-POŻ NA TERENIE  

GMINY PARZĘCZEW ZA ROK 2020 

Informacje ogólne. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu 
osiedla i obiektów jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z realizacją zadania związanego z ochroną 
przeciwpożarową terenu Gminy Parzęczew, zostały wyznaczone hydranty zlokalizowane na sieci 
wodociągowej z przeznaczeniem do pobierania wody do celów p-poż. Do tego celu wykorzystano 
istniejące hydranty nadziemne, Dn 80. Wyznaczone hydranty zostały oznakowane tabliczkami                             
z napisem „Punkt poboru wody p-poż”. Dokonano ich przeglądu technicznego w celu potwierdzenia 
sprawności technicznej. Zasuwy odcinające hydranty od sieci wodociągowej pozostawiono w pozycji 

otwartej. Uruchomienie hydrantu może nastąpić wyłącznie poprzez otwarcie zaworu hydrantowego. 
Wykaz hydrantów wyznaczonych do celów p-poż na terenie Gminy: 
1. Anastazew   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7 

2. Bibianów         – Hydrant p-poż         – przy posesji ul. Brzozowa 2 

3. Chociszew             – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 27 

4. Chociszew             – Hydrant p-poż         – przy posesji ul. Podleśna 20 

5. Chrząstówek         – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 1 

6. Chrząstów Wielki   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 18 

7. Duraj                  – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 13 

8. Florianki            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4 

9. Florianki               – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 20 

10. Florentynów        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 10 

11. Florentynów     – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 21 

12. Gołaszyny            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 5 

13. Ignacew Folwarczny – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4 

14. Ignacew Parzęczewski     – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 10 

15. Ignacew Podleśny        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7 

16. Ignacew Rozlazły           – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 18 

17. Janów                             – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 1 

18. Julianki                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4 

19. Konstantki                      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 13 

20. Kowalewice Duże          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 16 

21. Kowalewice Małe      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 59 

22. Kozikówka              – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 8 

23. Leźnica Wielka        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 11 

24. Mariampol             – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 9 
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25. Mikołajew             – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 12 

26. Mikołajew                 – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 23 

27. Mikołajew                  – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 37 

28. Mrożewice             – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 5 

29. Mrożewice              – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 12 

30. Nowa Jerozolima    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3 

31. Nowomłyny            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4 

32. Mikołajew             – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 12 

33. Opole                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7 

34. Opole                    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 20 

35. Orła                          – Hydrant p-poż         – przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
36. Orła                – Hydrant p-poż         – przy Stacji Uzdatniania Wody 

37. Parzęczew               – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Kościuszki 19 

38. Parzęczew          – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Lotników 11 

39. Parzęczew              – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Łęczycka 

40. Parzęczew           – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Południowa 5 

41. Piaskowice           – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 11 

42. Pustkowa Góra        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 2 

43. Pustkowa Góra          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 17 

44. Radzibórz                 – Hydrant p-poż         – przy posesji ul. Brzozowa 40 

45. Różyce                      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 27 

46. Różyce                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 48 

47. Różyce Żmijowe          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 15 

48. Skórka                     – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 14 

49. Skórka                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 20 

50. Sokola Góra           – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7 

51. Sulimy                      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3 

52. Śliwniki                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3 

53. Śliwniki                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 15 

54. Tkaczewska Góra     – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 17 

55. Trojany                         – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3 

56. Trojany                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 21 

57. Wielka Wieś               – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 25 

58. Wielka Wieś ( Stara )     – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 10 

59. Wytrzyszczki                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 17A 

60. Żelgoszcz                      – Hydrant p-poż         – przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
 

Przyjęto, że ochrona p-poż będzie realizowana dla poszczególnych jednostek osadniczych wchodzących 
w skład Gminy Parzęczew. Każda z jednostek liczy 2000 RLM . Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
dla jednostki osadniczej poniżej 2000 RLM wydajność sieci wodociągowej do celów p-poż. Powinna 

wynosić – 5 dm3/s, przy ciśnieniu nominalnym ≥ 0,1 MPa. Zdecydowana większość wytypowanych 
hydrantów spełnia ten wymóg. Wymogiem dodatkowym jest, aby hydranty przeznaczone do celów                      
p-poż posiadały zasuwy przed hydrantowe otwarte. 

Zakład posiada urządzenie do sprawdzenia ciśnienia i wydajności hydrantów. Pomiary są wykonywane 
dla celów własnych zakładu lub na zlecenie osób zainteresowanych. 
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W celu zapewnienia ochrony p-poż dla jednostki osadniczej Parzęczew wybudowano punkt czerpania 

wody 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. Z tego 
punktu mogą korzystać wszystkie jednostki OSP z obszaru działania naszego Zakładu. 
 

Informacja z wykazem hydrantów p-poż, oraz lokalizacji punktu czerpalnego została przekazana do PSP 
w Zgierzu oraz OSP Parzęczew, będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ponadto 

informacja ta jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem 
https://www.zgkparzeczew.pl/ochrona-p-poz/ 

 

Finansowanie ochrony p-poż 

Finansowanie działań z zakresu ochrony p-poż leży po stronie Gminy Parzęczew. Zakład, corocznie 
podpisuje porozumienie z Gminą w tym zakresie. W roku 2020, porozumienie zostało zawarte w dniu 
14 lutego 2020 roku ( Nr 2/SP/2020 ). Zawarte porozumienie obejmowało: 

· Konserwację hydrantów wyznaczonych do celów ochrony p.poż. - 60 sztuk – 1.200,00 zł/rok. 

· Wymianę istniejących hydrantów wyznaczonych do celów p.poż. - 2 sztuki – 3.800,00 zł/2 
sztuki. 

· Ryczałtowy pobór wody do celów p.poż. przez jednostki Straży Pożarnej - 300,0 m3/rok – 

846,00 zł/rok. 

 

Podjęte działania w 2020 roku 

Zgodnie z zawartym porozumieniem, w 2020 roku ZGK wykonał: 

· Przegląd i bieżące naprawy w zakresie malowania, oznakowania i sprawdzenia hydrantów do 
celów p-poż. Czynności wykonywane były sukcesywnie w ciągu roku, lub wg. zgłaszanych 
potrzeb, 

· Sprawdzenie czy zasuwy przed hydrantowe są otwarte, 

· Wymiany trzech hydrantów p-poż. Wymieniono hydranty w miejscowości Gołaszyny, 
Ignacew Rozlazły oraz Chrząstów Wielki. Trzeci hydrant został wymieniony z środków 
własnych ZGK. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

· Realizacja zaplanowanych zadań będących przedmiotem kontroli, w okresie sprawozdawczym 

przebiegała prawidłowo. 
· Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pozostaje dalsze Podnoszenie jakości 

świadczonych usług dla odbiorców oraz dbałość o ich maksymalne zadowolenie z obsługi. 
 

 

 

 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 

                  Robert Małolepszy 


