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W ROKU 2018

Plan – 1 910 585,00

Wykonanie – 1 904 904,60 tj. 99,70 %
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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 240,2 km sieci wodociągowej.

W roku 2018 odpłatnie przejęliśmy sieć 

wodociągową w miejscowościach Luborzyca, 

Kocmyrzów, Dojazdów, Prusy, Maciejowice, 

Goszcza, Pietrzejowice, Wysiołek Luborzycki o 

łącznej długości 2,14 mb za kwotę 49 053,40 zł.
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W ZGK zatrudnionych jest na etat 10 osób:

dostarczanie wody-9 osób, oczyszczanie – 1 osoba

Wykonaliśmy 30 projektów przyłączy i sieci 

wodociągowej o wartości 23 985,00 zł

Wydano 255 warunków przyłączenia do sieci  

( na dzień 26.04.19r – 124 szt -2019 r)

Eksploatacja wodociągów to również problem awarii.

W ciągu 2018 roku usunęliśmy 48 awarii, wymieniono 

157 wodomierzy.
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Mamy ponad 4 990 odbiorców

Inkasentki w terenie wystawiły ponad 16 000 faktur, natomiast w 
siedzibie ponad 1 800 faktur.

Na dzień 31.12.2018 kwota za sprzedaż wody wyniosła 
1 929 931,85 zł brutto w tym:

●Opłata abonamentowa – 159 321,60 zł

●Sprzedaż wody – 1 745 662,25 zł (sprzedane 557 642 m3)

●Ilość wody pobranej z gruntu 839 000 m3

●Opłata wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzeń wodociągowych –
24 948,00 zł (ilość odbiorów 154 szt.)

Należności: 54 961,27 zł w tym zaległości 50 027,90 zł

Nadpłaty: 6 599,64 zł
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Przykładowe wydatki majątkowe oraz bieżące

Zakup materiałów i wyposażenia m.in.materiały do usuwania awarii, 

wodomierze z modułem radiowym, zakup materiałów do samochodu

116 259,16 zł

Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wody czystej Łuczyce, 

Dojazdów, Goszcza, Sadowie

85 116,00 zł

Budowa hydrofornii w Łuczycach 335 550,39 zł

Rozbudowa sieci w Karniowie 46 302,00 zł

Przebudowa studni w Sadowie , wykonanie ogrodzenia 29 578,41 zł

Opracowanie projektu budowy Hydrofornii w Maciejowicach 14 760,00 zł

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej 49 053,40 zł

Zakup energii 101 833,05 zł

Opłata do Wód Polskich 129 209,00 zł

Opłata środowiskowa 59 172,00 zł

Zakup usług pozostałych m.in.usługi bankowe, pocztowe, usuwanie awarii 95 656,23 zł

Zakup dwóch pomp głębinowych Łuczyce, Goszcza 23 603,70 zł

Wydatki na koszenie traw, materiały na odśnieżanie, wywóz śmieci 50 710,20 zł



Monitorowanie studni i zbiorników



Wykres napełniania zbiornika



Sieć wodociągowa EW MAPA



Wjazd na studnię w Goszczy



Odpowietrzanie wodociągów



Wymiana pompy głębinowej w szkole w Goszczy



Rozbudowa sieci w Karniowie



Awaria-pęknięcie rury głównej w Karniowie



Hydrofornia Łuczyce



Hydrofornia Łuczyce



Pompy w hydrofornii w Łuczycach



Schody i wejście na zbiornik w Łuczycach



Przebudowa węzła zasilająco-odpływowego 

Łuczyce



Szafa zasilająca Łuczyce



Wymiana rur pompy głębinowej,renowacja 

zbiornika w Łuczycach



Droga dojazdowa do studni w Łuczycach



Ogrodzenie studni w Sadowiu



Przebudowa studni w Sadowiu



Przebudowa studni w Sadowiu





Malowanie wiaduktu - Baranówka



Planowane wydatki na rok 2019

●Przejęcia sieci – koszt ok. 70 tys.

●Hydrofornia w Maciejowicach – koszt ok. 200 tys.

●Budrol - Kocmyrzów rozbudowa sieci – koszt ok. 13 tys.

●Baranówka - rozbudowa sieci – koszt ok. 23 tys.

●Sadowie - przebudowa wodociągu – koszt ok.30 tys.

●Dojazdów zbiornik - wymiana elektrozaworu i zasuw – koszt ok. 

14 tys.

●Prusy - wymiana elektrozaworu – koszt ok. 6 tys.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


