
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZALESZANACH 
 

WIZJA ZAKŁADU 
„Sprawny system komunalny gwarancją zadowolenia i ekologii” 

 
Dane kontaktowe: 
 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach z/s w Dzierdziówce 
Dzierdziówka 168 
37-416 Zbydniów 
telefon/fax: 015-845-82-97 
e-mail: gzgk.zaleszany@tlen.pl 
NIP: 865-23-25-488 
 
Stacja Uzdatniania Wody w Kotowej Woli 
telefon: 015-642-66-65, 726309277 
 
Oczyszczalnia ścieków w Kępiu Zaleszańskim 
telefon: 015-642-66-00, 725-823-916 
 
Działalność: 
 administrowanie gminną infrastrukturą sieciową (wodociąg, kanalizacja sanitarna), 
 zbiórka i segregacja odpadów stałych, 
 wywóz nieczystości płynnych, 
 prace remontowo-budowlane w obiektach komunalnych, 
 wykonywanie przyłączeń wodno-kanalizacyjnych, 
 zimowe utrzymanie dróg, 
 przeprowadzanie akcji ekologicznych, 
 inne prace użyteczności publicznej. 
 
Aktualności: 
 
1. Wypowiedzenia umów na odbiór odpadów 
 Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy 
wypowiedzieć dotychczasowe umowy na odbiór odpadów. Obowiązek złożenia 
wypowiedzenia spoczywa na właścicielu nieruchomości. Mając jednak na uwadze 
sprawną obsługę mieszkańców, GZGK wprowadził akcję doręczania wypowiedzeń 
poprzez swoich pracowników, którzy w miarę możliwości postarają się dotrzeć do 
wszystkich klientów. W przypadkach, gdy właściciel nieruchomości jest nieosiągalny, 
będzie on musiał samodzielnie wypowiedzieć umowę w siedzibie Zakładu lub 
korespondencyjnie. 
 
2. Informacja nt. pojemników zbiorczych do segregacji odpadów stałych 
 Na terenie gminy Zaleszany rozmieszczone zostały pojemniki służące do segregacji 
odpadów stałych. Ich wstępna lokalizacja została wybrana w porozumieniu z sołtysem 
bądź radnym danej miejscowości. Ze względu na pionierski charakter tego 
przedsięwzięcia, nie jest to docelowa lokalizacja. Postępująca praktyka ukazuje miejsca, 
gdzie tzw. „gniazdo” sprawdza się w całym swoim przeznaczeniu i jest źródłem 
pozyskiwania surowców ze stale powiększającego się strumienia odpadów zmieszanych. 
Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie użytkownicy niepoprawnie korzystają z pojemników, 
traktując je jako publiczne składowiska wszelakich odpadów (nawet czasami 
niebezpiecznych). Działania tej marginalnej części społeczeństwa naszej gminy, niweczą 



całą ideę segregacji, wprowadzoną z wielkim rozmachem na teren gminy Zaleszany. 
W relacji rok 2009 do roku 2008 zaobserwować można: 
 200 % wzrostu pozyskiwania plastiku, 
 130 % wzrostu pozyskiwania szkła 
 oraz wprowadzenie pozyskiwania papieru, właśnie dzięki wyżej opisanym „gniazdom”. 
 W naszym przekonaniu działania przeciwko segregacji nie wynikają ze złej woli 
części mieszkańców lecz z braku świadomości. Dlatego pragniemy przedstawić ogólne 
zasady korzystania z pojemników do segregacji: 
 Pojemnik zielony z napisem „SZKŁO” służy do gromadzenia opakowań szklanych typu 

butelki, słoiki itp., wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami. Nie wrzucamy: 
luster, szkła zbrojonego, fajansu, porcelany, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, 
stłuczki szklanej, szkła nietłukącego; 

 Pojemnik żółty z napisem „PLASTIK” służy do gromadzenia: plastikowych butelek po 
napojach tzw. PET-y, butelek po płynach, chemii gospodarczej i kosmetykach, 
zakrętek, folii, worków, reklamówek, torebek i koszyków po owocach. Nie wrzucamy: 
butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach spożywczych, 
chłodniczych i silnikowych, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach 
garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, zużytych akumulatorów i baterii; 

 Pojemnik niebieski z napisem „PAPIER” służy do gromadzenia wolnego od 
zanieczyszczeń papieru: gazetowego, opakunkowego, brystolu itp. Nie wrzucamy 
odpadów, które tylko częściowo składają się z papieru, typu opakowania po nabiale. 
Pojemnik niebieski jest wyposażony dodatkowo w kieszeń na zużyte baterie. 
 

3. Zasady rozliczeń za wywóz nieczystości płynnych 
 Z dniem 1 grudnia 2011 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Zaleszanach wprowadził nowe zasady rozliczania należności za wywóz nieczystości 
płynnych z tzw. szamb. Cena za odbiór 1 m3 ścieków z nieruchomości posiadających 
możliwość włączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej wynosi 15 zł + podatek VAT, tj. 
równowartość górnej stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy w Zaleszanach nr 
XIII/118/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
pobieranych od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych. Podmioty nie posiadające możliwości podłączenia do 
gminnej sieci kanalizacyjnej ponoszą opłatę w wysokości 9 zł + podatek VAT za 1 m3 
odbieranych ścieków. 

 
4. Prośba o racjonalne korzystanie z infrastruktury komunalnej 
 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach pragnie poinformować, iż 
w ostatnim czasie zanotowano szereg przypadków nieodpowiedniego użytkowania sieci 
kanalizacyjnej. W związku z powyższym wystąpiły liczne awarie na sieci, które są nie tylko 
utrudnieniem dla Zakładu ale przede wszystkim dla mieszkańców. Podczas usuwania 
awarii pracownicy serwisu wyciągnęli z rurociągów i pompowni przedmioty użytku 
codziennego jak i nawet ... garderobę! Mając na uwadze powyższe, GZGK wspólnie 
z Urzędem Gminy przystąpił do akcji zapobiegawczej, mającej na celu wyeliminowanie 
powyższych zachowań w przyszłości. Dla dobra powszechnego uprzejmie prosimy 
wszystkich mieszkańców o racjonalne korzystanie z infrastruktury komunalnej. 
 Pragniemy również przypomnieć, iż istnieje kategoryczny zakaz samowolnych ingerencji w 
urządzenia sieciowe (szczególnie wodociągowe). Jedynym uprawnionym podmiotem do 
rozwiązywania problemów sieciowych jest GZGK, który jest wyłącznym administratorem 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Wszelkie problemy związane z 
użytkowaniem sieci należy zgłaszać do GZGK. Ze względu na ochronę zdrowia 
mieszkańców oraz środowiska naturalnego, wszelkie działania wbrew powyższemu 
zakazowi będą surowo karane. 



CENNIK USŁUG KOMUNALNYCH  

GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZALESZANACH 

 
USŁUGI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ WODY I ODBIOREM ŚCIEKÓW 
Lp. Wyszczególnienie rodzaju czynności  

 
Jednostka 

miary 
Ilość Cena jednostkowa 

netto 
1. Odbiór przyłącza wodociągowego  

lub kanalizacyjnego 
szt. 1 400,00 

2. Plombowanie wodomierza szt. 1 20,00 
3. Plombowanie podlicznika szt. 1 30,00 
4. Przeniesienie wodomierza szt. 1 62,00 
5. Wymiana wodomierza uszkodzonego 

mechanicznie z winy użytkownika 
 

szt. 
 

1 
 

100,00 
6. Odcięcie i przywrócenie zasilania w wodę 

budynku poprzez demontaż i montaż 
wodomierza na wniosek odbiorcy wody 
( użytkownika) 

szt. 1 30,00 

 
 

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM WODOCIĄGOWYM 
Lp. Rodzaj materiału lub usługi Jednostka 

miary 
Ilość Cena jednostkowa 

netto 
1. Wykonanie wcinki do przewodu o średnicy 

63 mm 
szt. 1 185,50 

2. Wykonanie wcinki do przewodu o średnicy 
90 mm 

szt. 1 214,00 

3. Wykonanie wcinki do przewodu o średnicy 
110 mm 

szt. 1 214,00 

4. Wykonanie wcinki do przewodu o średnicy 
160 mm 

szt. 1 248,00 

5. Wykonanie zasuwy z osprzętem szt. 1 288,00 
6. Klucz teleskopowy szt. 1   98,00 
7. Wykonanie podłączenia w budynku szt. 1 341,00 
8. Wykonanie przyłączenia rurą  

o średnicy PE 32 mm  
mb. 1 32,60 

9. Wykonanie przyłączenia rurą  
o średnicy PE 40 mm  

mb. 1 34,00 

10. Wykonanie przyłączenia rurą  
o średnicy PE 50 mm  

mb. 1 36,20 

11. Wykonanie przyłączenia rurą  
o średnicy PE 63 mm  

mb. 1 39,80 
 

12. Wykonanie przyłączenia rurą  
o średnicy PE 90 mm  

mb. 1 58,00 

13. Wykonanie przyłączenia rurą  
o średnicy PE 110 mm  

mb. 1 60,00 

14. Przejście przez ścianę, fundament  szt. 1 100,00 
15. Wykonanie przewiertu pod drogą - - wg kalkulacji 
16. Inwentaryzacja powykonawcza przyłączenia szt. 1 370,00 

 
 



USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM KANALIZACYJNYM 
Lp. Rodzaj materiału lub usługi Jednostka 

miary 
Ilość Cena jednostkowa 

netto 
1. Wpięcie do istniejącej studzienki na sieci szt. 1 100,00 
2. Studzienka rewizyjna z montażem    
 - kineta  szt. 1 260,00 
 - rura karbowana  mb. 1  80,00 
 - manszeta szt. 1  31,00 
 - stożek betonowy z pokrywą szt. 1  85,00 
 - rura teleskopowa z pokrywą żeliwną do 40 ton szt. 1 520,00 
 - rura teleskopowa z pokrywą żeliwną do 12,5 t szt. 1 464,00 
 - rura teleskopowa z pokrywą żeliwną do 5 ton szt. 1 305,00 

3. Ułożenie przewodu Ø 200  mb. 1   72,00 
4. Ułożenie przewodu Ø 160 mb. 1   60,00 
5. Przejście przez ścianę, fundament szt. 1 100,00 
6. Wykopanie 1 m3 ziemi ręcznie m3 1 od 50,00 do 80,00 
7. Zasypanie ręczne ziemi  m3 1 od 6,00 do 9,00 
8. Wykopanie 1m3 ziemi mechanicznie  m3 1 od 25,00 do 35,00 
9. Zasypanie mechaniczne ziemi m3 1 1,50 

10. Inwentaryzacja powykonawcza przyłączenia szt. 1 370,00 
 
 

POZOSTAŁE USŁUGI  
Lp. Wyszczególnienie rodzaju czynności  

 
Jednostka 

miary 
Ilość Cena jednostkowa 

netto 
1. Usługi kosiarką trawnikową, kosą spalinową  h 1 35,00 
2. Inne prace użyteczności publicznej  - - wg kalkulacji 

 
 

KARY I OPŁATY 
Lp. Wyszczególnienie   

 
Kwota w zł. 

 1.* Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej  5 000,00 
2. Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza    500,00 

 3.* Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych 

       10 000,00 

4. Opłata za ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego lub 
kanalizacyjnego po karnym zamknięciu przyłącza przez GZGK 
z powodu nie spełniania warunków umowy przez Odbiorcę usług 

            200,00 

5. Opłata za zalegalizowanie przyłącza wodociągowego lub 
kanalizacyjnego 

            100,00 

6. Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisu     24,60 
 

* Poz. wynika bezpośrednio z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym    
odprowadzaniu ścieków. 
 
 
Cennik obowiązuje od 01.09.2012r. 
                                                                                                                Zatwierdził 
                                                                                                            Dyrektor GZGK 
                                                                                                                                                                                                                     



Harmonogram wywozu odpadów – II kwartał 2013 r. 
 
Lp. 

Miejscowość KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 

 
1. 

 
Zbydniów 
 

08.04. 
/poniedziałek/  
09.04.  
/wtorek/  

 06.05. 
/poniedziałek/ 
 07.05.  
/wtorek/ 

 03.06. 
/poniedziałek/ 
 04.06. 
/wtorek/ 

 
2. 

 
Kotowa Wola 
 

03.04. 
/ środa / 

 08.05. 
/ środa / 

  05.06. 
/ środa / 
 

 
3. 
 

 
Obojna 
 

04.04. 
/ czwartek / 

  09.05. 
/ czwartek / 

  06.06. 
 / czwartek / 
 

 
4. 

Agatówka 
+ Kwiatowa Łąka 

 05.04. 
/ piątek  / 

 10.05 
/ piątek / 

 07.06. 
/ piątek / 
 

 
5. 
 

 
Pilchów 

10.04 
/ środa / 
11.04. 
/ czwartek / 

14.05. 
/ wtorek / 
15.05. 
/środa/ 

11.06. 
/ wtorek / 
12.06. 
/środa/ 

 
6. 

 
Kępie Zal. 
 

18.04./czwartek 
19.04./ piątek / 

 16.05./czwartek/ 
 17.05./piątek/ 

 13.06./czwartek/ 
 14.06./piątek / 
 

 
7. 

Majdan Zbydniowski 
+ 
Wólka Turebska 
 

 22.04. 
/poniedziałek / 

 20.05. 
/poniedziałek / 

 17.06. 
 /poniedziałek/ 
 

 
8. 

 
Dzierdziówka 
 

 23.04. 
/ wtorek / 

 21.05. 
 / wtorek / 

 18.06. 
/ wtorek / 
 

 
9. 

 
Zaleszany 
 

 17.04. 
/ środa / 

 22.05. 
/ środa / 

 19.06. 
/ środa / 
 

 
10. 

 
Skowierzyn 
 

 25.04. 
/ czwartek / 

 23.05. 
/ czwartek / 

 20.06. 
/ czwartek / 

 
11. 

 
Turbia 
  
 

 29.04. prawa 
 /poniedziałek / 
 30.04. lewa 
 /wtorek / 

 27.05. prawa 
/ poniedziałek / 
 28.05. lewa 
/ wtorek  / 

 24.06. prawa 
/ poniedziałek / 
 25.06. lewa 
/wtorek / 

 
12. 
 
 

Karczmiska 
Motycze Szlacheckie 
Pasternik Skowierski 
 

 
24.04. 
/środa / 

 
29.05. 
/środa/ 

 
26.06. 
/środa / 

 



 
 
.....................................................                                       Dzierdziówka, dnia .......................   
                      (imię i nazwisko)                 
.................................................... 
                ( adres) 
................................................... 
 
 
 
                                                                                  GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI 
                                                                                  KOMUNALNEJ w ZALESZANACH 
                                                                                  z/s w DZIERDZIÓWCE 
 
 
                                                                         
 
                                                              WNIOSEK 

O WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA 
NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ  
 
 

I. Na podstawie § 5 ust. 15 Statutu GZGK z dnia 1 stycznia 2003r. wnoszę o określenie warunków 
technicznych przyłączenia budynku ............................................................. na działce nr 
ew...................................... położonej w .............................................. 
do sieci : 

 
□   wodociągowej – zapotrzebowanie wody - ....................(m3 /m-c) 
 
          □    kanalizacji sanitarnej – ilość ścieków - ........................(m3/m-c) 

 
 
 
II. Pozostałe informacje istotne dla wydania warunków technicznych: ( np. czy zabudowa 
jednorodzinna czy wielorodzinna, czy budynek istniejący czy nowoprojektowany, charakterystyka 
prowadzonej działalności) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................  
Oświadczam, że jestem ............................................................................ w/w działki. 

( podać tytuł prawny ) 
 

 
                                                                                                             .......................................... 
  Załączniki  :                                                                                                     ( podpis) 
aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa  

do celów projektowych w skali 1:500 lub 1 :1000  
 

 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                     ......................................... 
                                                                                                                                                                                               ( miejscowość, dnia ) 
............................................................. 
                          ( imię i nazwisko) 
............................................................ 
                     ( adres ) 
............................................................ 
 
 
 
 
 

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 
 
 
 

 
Na podstawie warunków technicznych znak ...................../........../........... z dnia ................ 
wnoszę o: 
 

wyrażenie zgody na wykonanie robót związanych z przyłączeniem nieruchomości położonej  
w.................................... (działka geodezyjna nr ....................) zgodnie z projektem 
uzgodnionym w ZUD Stalowa Wola pismem nr  .................................. z dnia ......................., 
zgodnie z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem/planem sytuacyjnym znak 
............................................ z dnia .........................  
 

Oświadczam, że roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. Roboty z chwilą rozpoczęcia będą kontynuowane aż do zakończenia bez przerw, przy 
czym przygotowanie prób hydraulicznych i dezynfekcji, roboty zanikowe, a także odbiory końcowe 
będą zgłoszone z wyprzedzeniem do GZGK w Zaleszanach z/s w Dzierdziówce. 
Z wykonanych robót zostanie sporządzona inwentaryzacja geodezyjno – powykonawcza  
i dostarczona do GZGK w terminie do  ........................... 

 
Rozpoczęcie robót nastąpi dnia .......................................................................... 
 
Zakończenie robót przewiduje się do dnia............................................................  
 
 

..................................................... 
                                                                                                                  ( podpis )  
 


