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INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA 

 

Dane ogólne 
 

Za  gospodarkę  wodną  i  ściekową  gminy  odpowiada  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w 

Parzęczewie. 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. 

 

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. Parametry pracy stacji, wg. pozwolenia wodno-

prawnego, przedstawiają się odpowiednio: Qmaxs=0,013 m3/s,, Qśreddob=176,0 m3/dobę, 

Qmax.r=64.240,0 m3/rok. 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. Parametry pracy stacji, wg. 

pozwolenia wodno-prawnego, przedstawiają się odpowiednio: Qmaxh=140,0 m3/h, Qśreddob=700,0 

m3/dobę, Qmax.r=255.500,0 m3/rok. 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. Stacja jest wyposażona w agregat prądotwórczy, jako źródło awaryjne 

energii elektrycznej. 

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. Parametry pracy stacji, wg. pozwolenia 

wodno-prawnego, przedstawiają się odpowiednio: Qmaxs=0,017 m3/s, Qśreddob=394,0 m3/dobę, 

Qmax.r=143.810,0 m3/rok. Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy miejscowości Ignacew, Skórka, 

Chociszew, Mikołajew, Florentynów, Nowomłyny, Sokola Góra, Anastazew, Mariampol, 

Radzibórz, Tkaczewska Góra. Stacja jest wyposażona w agregat prądotwórczy, jako źródło awaryjne 

energii elektrycznej. 

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 70,2 m. Uzdatnianie wody surowej odbywa się za pomocą układu 

dwóch odżelaziaczy. Parametry pracy stacji, wg. pozwolenia wodno-prawnego, przedstawiają się 

odpowiednio: Qmaxh=21,0 m3/h, Qśreddob=400,0 m3/dobę, Qmax.r=146.000,0 m3/rok.  Ze stacji 
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zaopatrywani są odbiorcy miejscowości Duraj, Orła, Kowalewice, Pustkowa Góra. Stacja jest 

wyposażona w agregat prądotwórczy, jako źródło awaryjne energii elektrycznej. 
 

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. 
 

Woda ujmowana z ujęć głębinowych będących w administrowaniu Zakładu, podlega uzdatnianiu bez 

chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej i 

dostarczane odbiorcom są zgodnie z normami krajowymi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2294), oraz parametrami określonymi w pozwoleniach wodno-prawnych. Woda 

uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową Powiatową Stację  Sanitarno-

Epidemiologiczną w Zgierzu oraz badania własne zlecane przez Zakład, wyspecjalizowanym 

podmiotom. 

 
 

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 systemem wodociągów  gminnych, w oparciu o własne studnie głębinowe 

zaopatrują się w wodę obiekty Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, w tym osiedle 

mieszkaniowe, kompleks koszarowy i lotnisko wojskowe. Obszar ten jest administrowany 

przez oddzielny podmiot, świadczący usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzenie ścieków.  
 

Zaopatrzenie w wodę do celów p-poż. realizowane jest przez Zakład na bazie głównego punktu 

czerpania wody do celów p-poż, zlokalizowanego w miejscowości Parzęczew. Woda do tych 

celów pobierana jest bezpośrednio z istniejącego zbiornika wodnego, poza systemem 

wodociągowym. 
 

Na koniec 2021 roku, system sieci wodociągowej na terenie Gminy Parzęczew wynosił ok. 

147,1 km. Sieć wodociągowa wykonana z rur PCW w zakresie średnic Dn 315 – Dn 90. Układ 

wyposażony w zasuwy odcinające oraz hydranty p-poż. nadziemne. Sieć pracuje w systemie 

pierścieniowo-rozgałęźnym bez układów podnoszenia ciśnienia. Ponadto Zakład administruje 

na terenie Gminy Ozorków 32,0 km. Sieć wodociągowa wykonana z rur PCW w zakresie 

średnic Dn 160 – Dn 90. Układ wyposażony w zasuwy odcinające oraz hydranty p-poż. 

nadziemne. Sieć pracuje w systemie pierścieniowo-rozgałęźnym bez układów podnoszenia 

ciśnienia 
 

Wszyscy odbiorcy usług, w zakresie zaopatrzenia w wodę, są wyposażeni w wodomierze 

główne.                   Na terenie działania Zakładu, w zakresie zaopatrzenia w wodę, nie występują 

zakłady przemysłowe, pobierające wodę na cele produkcyjne ze zbiorczego systemu 

wodociągowego będącego                                        w administrowaniu Zakładu. Pobierana 

woda przeznaczona jest na cele bytowe lub socjalno-bytowe. 
 

Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych będących w administrowaniu Zakładu, podlega uzdatnianiu 

bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej i 

dostarczane odbiorcom są zgodnie z normami krajowymi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
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Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2294), oraz parametrami określonymi w pozwoleniach wodno-prawnych. Woda 

uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową Powiatową Stację  Sanitarno-

Epidemiologiczną w Zgierzu oraz badania własne zlecane przez Zakład, wyspecjalizowanym 

podmiotom. Wyniki badań są publikowane na stronie internetowej Zakładu www.zgkparzeczew.pl . 

 

 

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

będących w administrowaniu Zakładu, zlokalizowanych w miejscowościach Parzęczew ulica 

Kątna 16, Chociszew 45, Parzęczew ulica Ozorkowska 14. Najdłuższy system kanalizacji 

sanitarnej, zlokalizowany jest w miejscowości Parzęczew z oczyszczalnią ścieków przy ulicy 

Kątnej. Łączna długość tego systemu kanalizacji wynosi ok. 5,9 km. Kolektory wykonane z rur 

PCW w zakresie średnic od Dn 200 do Dn 160. Układ wyposażony w studnie rewizyjne 

betonowe oraz PCW. Na układzie znajduje się jedna pompownia ścieków. Kolejnym jest system 

sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący dwa bloki wielorodzinne w 

Parzęczewie, ul. Ozorkowska, o łącznej długości ok. 0,25 km. Kolektory wykonane z rur PCW 

o średnicy Dn 160. Układ wyposażony w studnie rewizyjne betonowe oraz PCW. Układ pracuje 

bez pompowni ścieków. Ostatni system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków 

obsługuje szkołę podstawową i czterech odbiorców w miejscowości Chociszew. o łącznej 

długości ok. 0,18 km. Kolektory wykonane z rur PCW w zakresie o średnicy Dn 160. Układ 

wyposażony w studnie rewizyjne betonowe oraz PCW. Układ pracuje bez pompowni ścieków.  
 

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. Parametry pracy oczyszczalni, wg pozwolenia wodno-prawnego, 

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 z 

pompowni do zblokowanej komory osadu czynnego. Parametry pracy oczyszczalni, wg. 

pozwolenia wodno-prawnego, 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. Parametry pracy oczyszczalni, wg. pozwolenia wodno-

prawnego, przedstawiają się odpowiednio: Qmaksdob=6,85 m3/dobę. Do oczyszczalni kierowane są 

zbiorczym system kanalizacji sanitarnej, ścieki ze szkoły podstawowej w Chociszewie oraz 

czterech 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. 
 

Ścieki oczyszczone  pochodzące z oczyszczalni ścieków będących w administrowaniu Zakładu są 

zgodne z normami krajowymi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, oraz parametrami 

http://www.zgkparzeczew.pl/
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określonymi w pozwoleniach wodno-prawnych. Ścieki oczyszczone badane są poprzez badania własne 

zlecane przez Zakład wyspecjalizowanym podmiotom.  
 

Wszyscy odbiorcy usług, w zakresie odprowadzenia ścieków, są rozliczni za ilość 

odprowadzonych ścieków na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 

wodomierza. Przyłącza kanalizacji nie są wyposażone w urządzenia pomiarowe. Na terenie 

działania Zakładu, w zakresie odprowadzenia  ścieków, nie występują zakłady przemysłowe, 

produkujące ścieki przemysłowe odprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

będącego w administrowaniu Zakładu. Odprowadzane ścieki mają charakter ścieków bytowych 

lub socjalno-bytowych. Do systemu zbiorczego nie są też odprowadzane ścieki opadowe. 

Wobec powyższego wszystkie odprowadzane ścieki przez odbiorców usług sklasyfikowano 

jako ścieki bytowe. 

Z pozostałych terenów nieskanalizowanych ścieki bytowe, są oczyszczane poprzez przydomowe 

oczyszczalnie ścieków lub wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w 

Parzęczewie. Wywóz nieczystości płynnych odbywa się z wykorzystaniem taboru 

specjalistycznego. 
 

Łączna liczba mieszkańców ( inna niż liczba odbiorców/przyłączy) korzystających z usług 

Zakładu, na obszarze jego działania przedstawia się następująco:,  

 z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - ok.    610 osób. 

 tylko z sieci wodociągowej   - ok. 5.860 osób. 

 tylko z sieci kanalizacyjnej   -              0 osób. 
 

 

Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych. 
 

Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych jest opracowaniem 

analityczno-rachunkowym wykonanym dla określonego obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe 

porównanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z potrzebami użytkowników 

korzystających z tych zasobów, uwzględniające oddziaływania obiektów hydrotechnicznych oraz 

wymagania ochrony środowiska. Najogólniej bilans wodny jest zestawieniem potrzeb zdefiniowanego 

obszaru i możliwości ich zaspokojenia z istniejących zasobów. Celami takiego bilansowania są: ocena 

stanu użytkowania zasobów wodnych jednostki bilansowej oraz możliwości zaspokojenia potrzeb 

użytkowników i ograniczenia użytkowań dla minimalizacji ich skutków, a także tworzenie podstaw 

dookreślenia warunków korzystania z wód i koncepcji zagospodarowania zasobów wodnych.  
 

Poniżej zebrano dane, zaczerpnięte z ogólnodostępnych dokumentów planistycznych Gminy Parzęczew 

oraz Województwa łódzkiego. Gmina Parzęczew położona jest w północno - zachodniej części dawnego 

woj. łódzkiego, na obszarze Nizin Środkowopolskich i obejmuje fragmenty dwóch makroregionów: 

Niziny Południowo-wielkopolskiej (Wysoczyzna Łaska) w części południowej i Niziny Środkowo-

mazowieckiej (Równina Łowicko - Błońska) w części północnej.  Przez teren gminy Parzęczew 

przebiega główny wododział Polski między zlewnią Bzury (Wisły) a Gnidy (Warty - Odry). Wododział 

początkowo wyznaczony wyraźnie pasmem pagórków morenowych, w części północnej biegnie po 

terenach o płaskich, słabo zaznaczonych kulminacjach. Przecinające je rowy melioracyjne zacierają 

wyrazistość wododziału. Wzdłuż rzeki Bzury, największego cieku na terenie gminy, wyznaczone są 

obszary zagrożenia powodziowego, pozostałe rzeki nie posiadają ustalonych obszarów występowania 

wielkiej wody. W południowej części gminy występują lokalne obszary bezodpływowe w niewielkich 

obniżeniach śródwydmowych. Wszystkie zbiorniki wodne są pochodzenia antropogenicznego. W 

nawiązaniu do budowy geologicznej na terenie gminy występują poziomy wodonośne związane z 

utworami jury, kredy i czwartorzędu. Południowa część gminy położona jest na terenie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych o zasobach wód bardzo czystych w ośrodku szczelinowym i szczelinowo 

- porowym. Wyznaczono dla nich obszary najwyższej ochrony i obszary wysokiej ochrony. Wody z 
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tego zbiornika ujmowane są w Ozorkowie. Na terenie gminy Parzęczew ujęcia wód znajdują się w 

miejscowościach: Orła, Ignacewie Folwarcznym, Parzęczewie, Chrząstowie Wielkim, w Leźnicy 

Wielkiej na terenie zamkniętym. W osadach czwartorzędowych występują dwa poziomy wodonośne, 

pozostające ze sobą w różnych związkach hydrologicznych: poziom naglinowy oraz poziom 

międzymorenowy. Zwierciadło wód płytkich (naglinowych) występuje na głębokościach 

nieprzekraczających 5m. Zasoby są niewielkie, występują znaczne wahania stanów i sezonowe zmiany 

temperatury wody. Podstawowy poziom wodonośny (międzymorenowy) występuje na głębokości 10-

50 m p.p.t. W dolinach rzek (Bzury i Gnidy) występują również wody aluwialne, a w bezodpływowych 

nieckach pojawiają się izolowane soczewki wód wierzchówkowych. Zasoby wód podziemnych 

związane są z wodonośnymi piętrami górnej jury, górnej kredy i czwartorzędu. W okolicy Janowa i 

Śliwnik, na północny-wschód od Parzęczewa, sięga południowy fragment szczelinowo-krasowego 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 226 Krośniewice – Kutno. Zbiornik o charakterze 

szczelinowo – krasowym podlega przepisom o wysokiej ochronie wód podziemnych. Południowa i 

wschodnia część gminy jest objęta zasięgiem porowego zbiornika dolnej kredy – GZWP nr 401 Niecka 

Łódzka. Wody tego zbiornika objęte wysoką (OWO) i największą (ONO) ochroną charakteryzują się 

wysoką jakością, są bardzo czyste i nadają się do użytku bez uzdatniania. Powszechnie eksploatowany 

poziom wodonośny czwartorzędu jest związany z osadami piaszczysto-żwirowymi zlodowacenia 

południowopolskiego i okresu interglacjału mazowieckiego oraz z piaskami i żwirami 

wodnolodowcowymi pochodzącymi z okresu zlodowaceń środkowopolskich. Zwierciadło naporowe 

występuje na głębokości 10-20 m, a wydajności sięgają 20 m³ /h. Na terenie województwa łódzkiego 

znajduje się 16 głównych zbiorników wód podziemnych  (GZWP). Wody ujmowane do eksploatacji 

pochodzą w większości z utworów czwartorzędowych, który  jest głównym poziomem użytkowym oraz 

utworów kredowych. Decydują o tym największe zasoby wód, najłatwiejsza ich odnawialność oraz 

głębokość sprzyjająca budowie ujęć (od 10 do 120 m lokalnie do 150 m). Łączne  eksploatacyjne  zasoby  

wód  podziemnych  na terenie  województwa  łódzkiego wynoszą 169.670,42 m³/h. Na terenie 

województwa łódzkiego dominują wody podziemne dobrej jakości. Wody dobrej i bardzo dobrej jakości 

obejmują przeszło 88% punktów kontrolnych. Przestrzennie  wody  zadowalającej  jakości  (najsłabszej  

odnotowanej  na  terenie  województwa), koncentrują się w południowej i wschodniej części 

województwa w powiatach pajęczańskim, wieluńskim, radomszczańskim, piotrkowskim i 

tomaszowskim. Województwo  łódzkie  pomimo  zróżnicowania  hydrograficznego  zagrożone  jest  

deficytem wód powierzchniowych. Dla terenu województwa łódzkiego wykazuje się, coraz istotniejsze 

dla ekosystemów, zagrożenia spowodowane obniżeniem zasobów wód powierzchniowych. Obszary 

zagrożone deficytem ilościowym zasobów tych wód już na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia były 

bardzo duże, również z powodu nieodpowiedniego gospodarowania wodą  w  regionach.  Na  terenie  

województwa  łódzkiego  największym deficytem  wód z  ujęć powierzchniowych  dotknięta  jest  

północna  część  województwa, w szczególności  powiaty:  łęczycki,  kutnowski,  łowicki,  zgierski,  

skierniewicki,  miasto Łódź i Skierniewice. 
 

Analizując dane dotyczące bezpośredniego zakresu działania zakładu, należy stwierdzić iż woda 

pierwotna pobierana jest wyłącznie z ujęć wód podziemnych i poddane procesom uzdatniania w 

czterech Stacjach Uzdatniania Wody. Ponieważ studnie głębinowe, zlokalizowane są w bezpośredniej 

bliskości Stacji i nie występują awarie na rurociągach przesyłowych przyjęto iż, ilość wód pierwotnych 

jest równa ilości wody surowej.  
 

Jakość ujmowanych wód pierwotnych, jest standardowa dla tego typu ujęć. Głównym parametrem który 

należy poprawić w procesie uzdatniania, to redukcja związków żelaza i manganu. Wody pierwotne są 

bezpieczne pod względem radiologicznym. Zasoby dyspozycyjne ujęć zaspakajają potrzeby naszego 

zakładu zarówno w chwili obecnej jak i w okresie prognozowania nowych taryf. Dla wszystkich ujęć 

zakład posiada aktualne pozwolenia wodno-prawne. Brak istotnych ograniczeń wynikających z ww. 

pozwoleń. 
 

Bilansowanie ilościowe pobranych wód podziemnych na podstawie analizy własnej Zakładu, z lat 2018-

2020 zestawiono w poniższej tabeli: 
 



 
 

 
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 

 
 

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków, wprowadzane są do wód istniejących cieków wodnych. Dla 

wszystkich oczyszczalni zakład posiada aktualne pozwolenia wodno-prawne. Brak istotnych ograniczeń 

wynikających z ww. pozwoleń.Ponadto do wód powierzchniowych kierowane są wody popłuczne z 

procesów technologicznych na poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody. Ścieki popłuczne, 

wprowadzane są do wód istniejących cieków wodnych. Dla wszystkich zrzutów wód popłucznych, 

Zakład posiada aktualne pozwolenia wodno-prawne. Brak istotnych ograniczeń wynikających z ww. 

pozwoleń. 

 

Ocena systemu, plany inwestycyjne 
 

Ocena ogólna systemu wod-kan 

Ogólną ocenę systemu wodociągowo- kanalizacyjnego można określić jako dostateczną. Najsłabszymi 

elementami układu, wymagającymi bezpośredniej interwencji są: 

a) Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny – Przestarzały układ 

technologiczny. 

b) Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Parzęczew – Przestarzały układ technologiczny. 

c) Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Piaskowice – Przestarzały układ technologiczny. Stan 

techniczny katastrofalny. 

 

Planowane działania systemowe 

W najbliższej perspektywie, planuje się utrzymanie obecnie istniejących działań związanych ze 

zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Do podstawowych czynności w tym 

zakresie należy: 

a) Prowadzenie eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody, 

dostarczanie wody do odbiorców na obecnym obszarze działania, 

b) Prowadzenie eksploatacji posiadanej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, odbiór 

ścieków od odbiorców usług na obecnym obszarze działania. 

c) Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków,  

d) Wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,  

e) Wykonywanie remontów sieci i urządzeń z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. 

f) Prowadzenie edukacji ekologicznej dla odbiorców usług. 

 

  

Lp. Wyszczególnienie Ilość jm. % Uwagi

1 Woda wydobyta - Ogółem 409 300,0 m3/rok 100,0%

2 Sprzedaż Hurtowa 8 636,3 m3/rok 2,1%

3 Woda wydobyta - Rozliczenie 400 663,7 m3/rok 97,9%

4 Woda sprzedana - wg danych księgowych 284 592,7 m3/rok 71,0%

5 Woda Technologiczna - Sieć 17 075,6 m3/rok 6,0%

6 Róznice w klasach pomiarowych ( wodomierz 

na stacji, wodomierze indywidualne )

24 558,0 m3/rok 6,0%

7 Woda Technologiczna - SUW-y 20 874,3 m3/rok 5,1%

8 Awarie Sieć i Przyłącza, nieszczelności układu 20 055,7 m3/rok 4,9%

9 Różnice w termnach odczytów 14 734,8 m3/rok 3,6%

10 Woda-Popłuczyny 4 993,7 m3/rok 1,2%

Analiza bilansowania pobranej wody podziemnej

Dane własne - Srednia z lat 2018, 2019, 2020



 
 

 
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 

Planowane działania w zakresie racjonalnego zużycia wody i produkcji ścieków 

W tym obszarze planuje się podejmowanie następujących działań: 

a) Rozwój monitoringu sieci wodociągowej (w tym stacji wodociągowych) i kanalizacyjnej (w 

tym przepompowni ścieków) w celu utrzymania stabilnego poziomu strat wody oraz kontroli 

nad urządzeniami i technologią uzdatniania i oczyszczania ścieków,  

b) Modernizowanie sieci wodociągowej w celu utrzymania należytego stanu technicznego                     

oraz eliminowania powstających nieszczelności i wycieków,  

c) Modernizowanie sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania należytego stanu technicznego                               

oraz ograniczenia dostawania się wód infiltracyjnych,  

d) Regularne prowadzenie legalizacji i wymiany urządzeń pomiarowych.  

 

Planowane przedsięwzięcia rozwojowe 

Przedsięwzięcia z tej grupy, zamierza się realizować w sposób ciągły w najbliższej perspektywie. Są to 

działania nie wymagające dodatkowych nakładów. Wykaz przedsięwzięć: 

a) Sukcesywne zwiększanie odbiorców usług wod-kan, poprzez przyłączanie nowych odbiorców, 

b) Podnoszenie jakości usług i satysfakcji odbiorców, 

c) Zwiększenie wydajności i efektywności pracy, 

d) Wprowadzanie nowoczesnych sposobów komunikacji z odbiorcami w tym sukcesywne 

wdrażanie e-faktury, powiadamianie SMS, itd., 

e) Wdrożenie systemu odczytów radiowych wodomierzy. 

 

Przedsięwzięcia modernizacyjne systemu: 

Przedsięwzięcia modernizacyjne systemu zostały przedstawione w układzie punktowym, i są to 

odpowiednio: 

 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, 

 Ewentualna likwidacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parzęczew, 

 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Piaskowice, 

 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Parzęczew, ul. Kątna, 

 Montaż agregatu prądotwórczego w Oczyszczalni ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna. 

 Montaż agregatu prądotwórczego w Oczyszczalni ścieków w Piaskowicach, 

 Wdrożenie systemu odczytów radiowych wodomierzy dla wszystkich odbiorców, 

 Montaż układów fotowoltaicznych na Stacjach Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalniach 

Ścieków. 

 Modernizacja i rozbudowa systemu wod-kan. 

 

Ponadto oprócz wskazanych powyżej konkretnych działań inwestycyjnych, należy podjąć działania 

związane z odbiorem ścieków sanitarnych z pozostałego obszaru Gminy Parzęczew. Na uwagę 

zasługuje konieczność objęcia system zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków jednostek 

osadniczych o zwartej zabudowie. Jednym z pierwszych obszarów o takim charakterze jest miejscowość 

Chociszew. W celu kompleksowego rozwiązania ww. problemu wskazanym było by wykonanie 

Koncepcji ogólnej odbioru ścieków sanitarnych na terenie Gminy Parzęczew. 
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INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA 

 

Dane ogólne 
 

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 7. 

 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. 
 

Wykaz większych układów grzewczych na terenie Gminy: 

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: 

 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. 

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

wynosi ok Q=5,0-5,5 tyś GJ. Układ administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Parzęczewie. 

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. 

 

Ocena systemu, plany inwestycyjne 
 

Ocena ogólna systemu ciepłowniczego 

Ogólną ocenę systemu ciepłowniczego Gminy można określić jako dostateczną. Najsłabszymi 

elementami układu, wymagającymi bezpośredniej interwencji są: 

a) Odbiorcy indywidualni, wykorzystujący systemy opalane paliwem stałym. 

 

Planowane działania systemowe 

W najbliższej perspektywie, planuje się utrzymanie obecnie istniejących działań związanych ze 

zbiorowym zaopatrzeniem w energię cieplną oraz zmiana sposobów ogrzewania u odbiorców 

indywidualnych Do podstawowych czynności w tym zakresie należy: 

a) Prowadzenie eksploatacji posiadanej sieci ciepłowniczej raz kotłowni, dostarczanie ciepła do 

odbiorców na obecnym obszarze działania, 

b) Wykonywanie remontów sieci ciepłowniczej i kotłowni. 

c) Likwidacja kotłów na paliwo stałe u odbiorców indywidualnych. 

d) Realizacja zadań termomodernizacyjnych obiektów. 
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e) Prowadzenie edukacji ekologicznej dla odbiorców usług. 

 

Planowane działania w zakresie racjonalnego zużycia ciepła 

W tym obszarze planuje się podejmowanie następujących działań: 

a) Rozwój monitoringu sieci ciepłowniczej w celu utrzymania stabilnego poziomu strat oraz 

kontroli nad urządzeniami i technologią produkcji ciepła,  

b) Modernizowanie sieci ciepłowniczej w celu utrzymania należytego stanu technicznego oraz 

eliminowania powstających nieszczelności i ubytków ciepła,  

c) Regularne prowadzenie legalizacji i wymiany urządzeń pomiarowych.  

 

Planowane przedsięwzięcia rozwojowe 

Przedsięwzięcia z tej grupy, zamierza się realizować w sposób ciągły w najbliższej perspektywie. Są to 

działania nie wymagające dodatkowych nakładów. Wykaz przedsięwzięć: 

a) Sukcesywne zwiększanie odbiorców usług ciepłowniczych, poprzez przyłączanie nowych 

odbiorców, 

b) Podnoszenie jakości usług i satysfakcji odbiorców, 

c) Zwiększenie wydajności i efektywności pracy, 

d) Wprowadzanie nowoczesnych sposobów komunikacji z odbiorcami w tym sukcesywne 

wdrażanie e-faktury, powiadamianie SMS, itd., 

 

Przedsięwzięcia modernizacyjne systemu: 

Przedsięwzięcia modernizacyjne systemu zostały przedstawione w układzie punktowym, i są to 

odpowiednio: 

 Modernizacja układu ciepłowniczego systemów zespolonych. 

 Montaż układów fotowoltaicznych dla kotłowni zasilających zespoły zespolone. 

 Likwidacja kotłów na paliwo stałe u odbiorców indywidualnych. 


