

I. Informacje o zakładzie.


	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie  powstał z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej            w Ożarowie - funkcjonującego od 12 lipca 1983 roku -  na mocy Uchwały XXXIII/171/97 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 1997 roku . Swą działalność rozpoczął  od 1 stycznia 1998 r. jako jednostka organizacyjna podległa pod UMiG Ożarów.

Zakład reprezentują:
ź	Dyrektor    -  Krzysztof Antoniewski
ź	Główna Księgowa  - Czesława Rachwał


Zatrudnienie na dzień 30.06.2003 r. wynosi  41 osób, w pełnych etatach 35 osób  i 7 osób z grupy interwencyjnej.


Przedmiotem działalności ZGKiM jest:
ź	produkcja i sprzedaż wody,
ź	oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych,
ź	wywóz nieczystości stałych,
ź	wywóz nieczystości płynnych,
ź	utrzymanie czystości na wyznaczonych ulicach, placach i chodnikach,
ź	usługi transportowe dla ludności,
ź	zarządzanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i gminy Ożarów,
ź	remontowanie i modernizacja budynków stanowiących własność miasta i gminy Ożarów,
ź	od 2002 roku  budowa i modernizacja dróg gminnych,
ź	zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych i częściowo powiatowych.


	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie zgodnie ze statutem świadczy  usługi komunalne dla osób fizycznych, jednostek gospodarki uspołecznionej i instytucji z terenu miasta i gminy Ożarów.


W skład Zakładu wchodzą 3 specjalistyczne wydziały:
1.	Wodociągów i Kanalizacji 
2.	Oczyszczania i Transportu ,
3.	Rozliczeń i Księgowości. 
4.	Wydział Wodociągów i  Kanalizacji
 
Na czele wydziału stoi Kierownik p. Tadeusz Matyjasek
	
Podstawową funkcją WWiK jest zapewnienie ciągłości i powszechnej dostępności dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy Ożarów a dodatkowo dla mieszkańców miejscowości: Chrapanów, Kolecin i Kolonii Linów - gmina Zawichost - oraz miejscowości Wlonice B.- gmina Wojciechowice. 

Ponadto do zadań tego wydziału należy:
- utrzymanie i konserwacja 11 ujęć wody / 2 w Ożarowie a 9 na terenie gminy 
  Ożarów/, 
- utrzymanie w ruchu ciągłym i zapewnienie prawidłowego cyklu 
  technologicznego miejskiej oczyszczalni ścieków,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci wodociągowej , 
  kanalizacyjnej i burzowej oraz rozbudowa tych sieci,
- remonty i wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ,
- roboty awaryjne (usuwanie awarii) na sieci wod.- kan.,
- usługi sprzętowe w zakresie robót ziemnych przy wykonawstwie robót wod.-
  kan.,
- czyszczenie niedrożnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem 
  specjalistycznym łupu WUKO,
- zawieranie umów na dostawę  wody, odbiór ścieków i nieczystości stałych,
- naliczanie i rozliczanie należności za usługi komunalne,
- windykacja należności poprzez swych inkasentów za świadczone usługi.


Zakład eksploatuje ogółem 233,3  km długości sieci wodociągowej - z czego miasto Ożarów : 15,3 km a 36 sołectw: 218,0 km; 11,9 km sieci sanitarnej                 i 10,3 km długości sieci burzowej.

	Miejska Oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno-biologiczna pracuje          w ruchu ciągłym i  przyjmuje średniodobowo około 760 m3/dobę ścieków socjalno-bytowych. Oczyszczone ścieki odprowadzane są  do kanału: “Ożarów-Wisła”.

Planowana jest obecnie modernizacja oczyszczalni a przewidywane zakończenie  inwestycji przewiduje się na 2005 roku. Koszt dostosowania oczyszczalni do wymogów norm Unii Europejskiej wyniesie ok. 4,5 mln zł.




Wydział Oczyszczania Miasta i Transportu, którym kieruję Pani                        inż. Małgorzata Wójtowicz wykonuje swe zadania w zakresie:

- zorganizowany wywóz nieczystości stałych a terenu miasta i gminy Ożarów wg  
  sporządzonego harmonogramu ,
- wywóz nieczystości płynnych,
- dbanie o utrzymanie porządku i czystości na ulicach, placach i chodnikach na 
  terenie miasta,
- do niedawna utrzymanie i prawidłowa eksploatacja gminnego wysypiska 
  komunalnego w Julianowie,
- świadczenie usług transportowych dla ludności,
- utrzymanie przejezdności na drogach gminnych i częściowo powiatowych             
  w ciągu zimy,
- utrzymanie taboru samochodowego w należytym stanie technicznym,
- naliczanie opłat za świadczone usługi.

Od 01 lipca  2003 r. wysypisko odpadów komunalnych w Julianowie , jest               w dzierżawie firmy MATRES Sp. z o.o z Rzeszowa zajmującą się przerobem odpadów komunalnych na paliwo alternatywne.


KONTAKT:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie
ul. Partyzantów 13
27-530 Ożarów
Powiat opatowski
Województwo świętokrzyskie

NIP:  863-000-13-18
REGON:  830357567





Telefon:                                            Fax:                                   E-mail:

 Centrala:                                   (015) 861-10-51       zgkim.ozarow@wiko.net.pl
    (015) 861-10-51                             
    (015) 861-12-77


OFERTY:

1.	Wynajem dźwigu (żuraw samojezdny)- cena za 1h - 86,6 zł + 22%VAT
2.	Wynajem Koparko-ładowarki Ostrówek : za 1 h - 60,50 zł +22%VAT
3.	Wynajem samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji -Typu WUKO - cena konkurencyjna
4.	Wywóz nieczystości płynnych:
     -  I strefa - promień rozjazdu do 5 km;
ź	Mała beczka 4500 l   - 40,00 zł + 7% VAT
ź	Duża beczka 7200 l   - 60,00 zł+ 7% VAT                     
     -  II strefa - promień rozjazdu od 6 do 10 km;
ź	Mała beczka 4500 l   - 50,00 zł + 7% VAT
ź	Duża beczka 7200 l   - 70,00 zł+ 7% VAT                     
    -  III strefa - promień rozjazdu od 11 do 20 km;
ź	Mała beczka 4500 l   - 60,00 zł + 7% VAT
ź	Duża beczka 7200 l   - 80,00 zł+ 7% VAT                     





