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Głównymi zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie – Luborzycy to:

Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę w tym  
eksploatacja i remonty sieci wodociągowych                                  

oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących zbiorowemu      
zaopatrzeniu w wodę oraz świadczenie usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę

●Posiadamy siedem ujęć – studni głębinowych: Rawałowice, 
Łuczyce, Sadowie, Goszcza

●Dwa zbiorniki wyrównawcze terenowe w Dojazdowie             i  

Łuczycach oraz jeden wieżowy w Karniowie 



Obecnie posiadamy 237 km sieci wodociągowej.

W roku 2017 odpłatnie przejęliśmy sieć

wodociągową w miejscowościach Baranówka,

Kocmyrzów, Rawałowice, Marszowice, Sadowie

o łącznej długości 304 mb za kwotę 12 556,30 zł.

Został również wykonany odcinek wodociągu

w miejscowości Zastów i Łuczyce za kwotę 5

535,00 zł i 7 996 zł
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Został zakupiony system monitoringu i sterowania 

obiektów wody czystej wraz z wyposażeniem na:

●Ujęciach: w Goszczy - studnia G1, studnia G2, 

Sadowiu – studnia S1, Rawałowicach R1 i R2, 

Łuczycach L2,

●Zbiornikach: Łuczyce - Pod Kopcem (ZL),

Dojazdów (ZD), wieża w Karniowie

Łączna kwota zakupu:    91 266,00 zł
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Prowadzone były również prace porządkowe przy 

zbiorniku w Łuczycach – Pod Kopcem, 

skarpowanie i czyszczenie zbiornika 

przelewowego - koszt prac to 5 781,00 zł
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Do zbiornika wody pitej w Łuczycach zakupiono 

nową drabinkę złazową oraz właz ze stali 

nierdzewnej. Koszt to 3 936,00 zł

Prowadzone są również prace przygotowawcze 

do budowy hydrofornii przy w/w zbiorniku.

Dokonano renowacji zbiornika wody w 

Maciejowicach koszt to: 29 827,50 zł
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Do zbiornika wody pitej w Łuczycach zakupiono 

nową drabinkę złazową oraz właz ze stali 

nierdzewnej. Koszt to 3 936,00 zł

Prowadzone są również prace przygotowawcze 

do budowy hydrofornii przy w/w zbiorniku. 

Obecnie poniesione koszty to: 7 996,73 zł

Wykonano 20 projektów przyłączy i sieci 

wodociągowej o wartości 15 705,00 zł

Ilość wydanych warunków przyłączenia do sieci 

233 szt
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Na ujęciu w Rawałowicach została 

przeprowadzona renowacja studni, w tym 

regeneracja pompy głębinowej.

Całkowity koszt 

renowacji studni to: 

16 318,37 zł
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Regeneracji zostały również poddane pompy z hydroforni w 

Łuczycach, z ujęcia wody w  Sadowiu oraz pompa do awaryjnego 

poboru wody za kwotę 5 571,90 zł
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Został również wykonany przegląd techniczny 

wieży ciśnień w Karniowie – 3 321,00 zł.
Pojemność użyteczna zbiornika: 200 m

3

WYNIK KONTROLI I OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDOWLANYCH OBIEKTU

1. Zbiornik kulisty

2. Kadłub (trzon) wieży

3. Fundament kołowy o średnicy 8,00 m

4. Elementy stalowe wyposażenia

Średni - zużycie: 26 - 50%
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●ZALECENIA KONTROLUJĄCEGO

- wyposażyć w środki ochrony przeciwpożarowej.

- zlecić kontrolę geodezyjną pionowości wieży.

- wykonać badanie pionowości przy pustym i napełnionym zbiorniku.

- niezwłocznie zlecić projekt remontu i remont stalowego pomostu

- kontrolę zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika i stanu spoin zbiornika, trzonu wieży,

i oprzyrządowania przez uprawnione osoby.

- naprawić pęknięcie cokołu fundamentu.

- wykonać nowe powłoki antykorozyjne trzonu wieźy zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

- uzupełnić ubytki płaszcza

- zabezpieczyć przed postępującą korozją śruby fundamentowe i oprzyrządowanie.
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●Ubytki w powłoce kadłuba wieży. Ogniska korozji na przewodach rurowych. 

Stan techniczny fundamentu i pierścienia kotwiczego
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Stan techniczny fundamentu i cokołu.
Ogniska korozji widok od zewnątrz.

Ogniska korozji śruby fundamentowe.
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●Stan techniczny pomostu. Wychylenie pionu.

●Stan techniczny pomostu, instalacji elektrycznej i orurowania.

●Lokalizacja pionu.
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Stan techniczny elementów mocujących instalacje elektryczne.
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Eksploatacja wodociągów to również problem awarii. W 

ciągu tego roku usunęliśmy 42 awarie, wymieniono 121 

wodomierzy

Koszt prac to 40 353,95 zł



Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Kocmyrzowie - Luborzycy

Zakup auta – Fiat Ducato
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Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Mamy ponad 4 700 odbiorców

Inkasentki w terenie wystawiły prawie 12 000 faktur, natomiast w 
siedzibie ponad 2 100 faktur.

Na dzień 20.12.2017 kwota za sprzedaż wody wyniosła 
1 491 010,44 zł brutto w tym:

●Opłata abonamentowa – 131 440,96 zł

●Sprzedaż wody – 1 338 347,48 zł (sprzedane 427 495 m3)

●Ilość wody pobranej z gruntu 707 464 m3

●Opłata wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzeń wodociągowych –
21 222,00 zł (ilość odbiorów 134 szt.)

Należności: 68 503,55 zł w tym zaległości 37 267,19 zł

Nadpłaty: 5 009,54 zł



Pozostałe wydatki

Lp

Zadanie Kwota zł

1 Zakup oprogramowania dla ZGK w tym programu Opłaty za wodę i ścieki 21 445,00 zł

2 Zakup odzieży dla pracowników realizujących prace związane z wodociągami 3 336,22 zł

3 Zakup 3 zestawów komputerowych 12 435,00 zł

4 Zakup PIDIONÓW i drukarek Inkasenckich 12 600,00 zł

5 Zakup materiałów w tym wodomierzy do usuwania awarii 33 987,89 zł

6 Zapłata za energię 188 821,60 zł

7 Usługi pocztowe 7 455,00 zł

8 Badanie jakości wody 5 473,50 zł

9 Pakiety transmisyjne 3 703,53 zł

10 Dopłata do podatku Vat 5 334,37 zł

11 Szkolenia pracownikow 5 473,50 zł

12 Zakup paliwa do koszenia rowów 5 028,32 zł

13 Zakup kosy spalinowej STIHL 3 297,00 zł

14 Wywóz śmieci przez MPGO 5 473,50 zł

15 Zakup samochodu Fiat Ducato 54 858,00 zł

- zakup opon 2 060,00 zł

- lampa 2 718,00 zł

- konserwacja 5 100,00 zł

16 Wycinka krzewów i samosiejek przez firmy zewnętrzne 3 712,20 zł

RAZEM 382 312,63 zł



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Opracowała:

Kamila Firydus ZGK


