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1. WPROWADZENIE 

Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Spółki w roku obrotowym przedstawia 

podstawowe informacje o Spółce, istotne informacje uzupełniające sprawozdanie finansowe oraz 

informacje dodatkowe ułatwiające ocenę Spółki – jej działalności, sytuacji, zamierzeń 

i perspektyw rozwoju oraz wskazanie i opis najważniejszych zagrożeń, w obliczu których może 

znaleźć się Spółka. 

2. INFORMACJE O SPÓŁCE 

Spółka pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. jest 

jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Ostrów Mazowiecka. W dniu   

08-12-2011 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 17/2011 zmieniającą Umowę Spółki, 

z której wynika zmiana nazwy Spółki z „Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o.” na „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o”. Uchwała 

weszła w życie z dniem 01-01-2012 r.  

 

Siedziba Spółki: 

ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka  

telefon: /029/ 645 73 01  

     KRS: 0000153255 

     NIP: 7591475720 

     REGON: 550733679 

2.1. Rejestracja Spółki 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego na podstawie Uchwały Nr 

XII/69/99 Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2.XII.1999 roku oraz sporządzonego 

Aktu Notarialnego w dniu 13.XII.1999 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrołęce V 

Wydział Gospodarczy w dniu 30 grudnia 1999 r. dokonano I wpisu w Rejestrze Handlowym pod 

pozycją RHB 922 oraz wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego.  

2.2. Kapitał zakładowy Spółki 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33 070 000 zł i dzieli się na 16 535 równych i niepodzielnych 

udziałów po 2 000,00 zł każdy udział. Całość udziałów w kapitale zakładowym posiada Miasto 

Ostrów Mazowiecka. 

Spółka w trakcie roku jak również na koniec nie posiadała udziałów własnych. 
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2.3. Władze Spółki 

Organami Spółki są: 

1. Zgromadzenie Wspólników, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zarząd. 

2.3.1. Zgromadzenie Wspólników 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. Zwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 

odbyło się w dniu 14 czerwca 2021 roku i podjęło uchwały w sprawie: 

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, 

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020, 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, 

- podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, 

- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2020. 

2.3.2. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. 

Pracownicy Spółki mają prawo wyboru dwóch członków rady, pozostałych członków – powołuje 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników. Skład Rady 

w 2021 roku: 

Organ ten liczy pięć osób, w skład, którego wchodzą: 

- Przewodniczący Rady: Marcin Fidura 

- Wiceprzewodnicząca: Monika Olbryś 

- Sekretarz: Ewa Terciak 

- Członkowie: Dariusz Ogrodnik, Paweł Radomski 

2.3.3. Zarząd 

Bartłomiej Pieńkowski – Prezes Zarządu 

W roku obrotowym skład Zarządu uległ zmianie. W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 01 lutego 

2021 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnił Paweł Mieczkowski. Uchwałą DO.001.02.2021 

z dnia 01 lutego 2021 r. powołano Pana Bartłomieja Pieńkowskiego do składu Zarządu Spółki, 

powierzając funkcję Prezesa.  
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2.3.4. Prokurent 

W Spółce ustanowiono jednego prokurenta – Pana Zbigniewa Krycha. Spółka nie ustanawiała 

innych pełnomocników. 

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Z dniem 01 stycznia 2021 r. wprowadzono regulamin organizacyjny przyjęty Uchwałą Rady 

Nadzorczej BO.001.10.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

organizacyjnego Spółki. 

Zakład prowadzi działalność:  

1. W zakresie wodociągów i kanalizacji: 

a) zaopatrzenie miasta w wodę, 

b) eksploatację i konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych,  

c) odbiór ścieków komunalnych i przemysłowych, 

d) eksploatacje i konserwacje urządzeń oczyszczalni ścieków  

2. W zakresie gospodarki odpadami: 

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki 

Odpadami dla województwa mazowieckiego, 

b) wywóz i unieszkodliwianie nieczystości stałych i płynnych, 

c) eksploatacja składowiska odpadów,  

3. W zakresie drogownictwa:  

a) budowa oraz remonty dróg i ulic,  

b) usuwanie lodu i śniegu.  

4. Prowadzenie inwestycji własnych jako inwestor bezpośredni i zastępczy.  

5. Prowadzenie transportu pasażerskiego miejskiego. 

4. SYTUACJA KADROWA 

Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 wynosiło 169 osób, w tym 37 osób (pracownicy umysłowi) 

i 132 (na stanowiskach robotniczych). 

4.1. Struktura zatrudnienia 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r.           -       187 osoby (zatrudnieni na umowę o pracę),  

w tym: 

 na stanowiskach robotniczych      - 145 osób  

 nierobotniczych         - 42 osoby 
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Liczba zatrudnionych kobiet ogółem       - 34 

Liczba pełnych etatów na dzień 31.12.2021 r.         - 186 osób 

Liczba niepełnych etatów        - 2 osoby (1/2 etatu) 

 

Zatrudnienie w poszczególnych działach na dzień 31.12.2021 r. 

1. Biuro      - 11 osób 

2. Dział Robót Drogowych i Transportu - 22 osoby 

3. Dział Odbioru Odpadów   - 57 osoby 

4. Dział Oczyszczania Ścieków   - 14 osób 

5. Dział Wodociągów i Kanalizacji  - 30 osób 

6. Dział Zagospodarowania Odpadów  - 46 osób 

7. Dział organizacyjny    -  7 osób 

5. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

5.1. Woda i Kanalizacja 

Oddział Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność w zakresie wydobycia, uzdatniania 

i dostarczania wody mieszkańcom miasta jak i części Gminy Ostrów Mazowiecka, odbioru 

i oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych. Zarządza miejską siecią kanalizacji 

deszczowej. Zajmuje się również przygotowywaniem dokumentacji projektowej oraz budową 

sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Na zlecenie naszych Klientów 

budujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Prowadzimy również remonty sieci 

i przyłączy. Świadczymy usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji, wykonywania przecisków 

pneumatycznych, badań laboratoryjnych wody i ścieków, montażu wodomierzy.  

Do podstawowych zadań Oddziału Wodociągów i Kanalizacji należy: 

 wydobycie uzdatnianie i dostawa wody, 

 odbiór ścieków, 

 budowa i konserwacja sieci wodociągowych w celu zaopatrzenia ludności oraz podmiotów 

gospodarczych w wodę – własnych oraz zleconych, 

 budowa i konserwacja przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, 

 budowa i konserwacja sieci kanalizacyjnych do odbioru ścieków komunalnych, 

przemysłowych oraz deszczowych – własnych oraz zleconych, 

 wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej do 
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podłączeń do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej 

 eksploatacja i konserwacja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, 

 kontrola zgodności robót wodociągowo - kanalizacyjnych z wydanymi warunkami 

technicznymi, 

 prowadzenie gospodarki wodomierzowej, 

 rozliczanie odbiorców wody i dostawców ścieków, 

 monitoring legalności poboru wody i odprowadzania ścieków, gromadzenie dokumentacji 

z działań w tym zakresie, 

 wykonywanie robót zleconych z zakresu prowadzonej działalności, 

 przygotowywanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

Spółka w dniu 8 marca 2021 r. podpisała umowę na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego 39A”. Inwestycja jest 

współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w formie pożyczki w wysokości 12 350 747,00 zł netto.  

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 

 rozbiórka istniejącego budynku chlorkowni i fluorkowni; 

 budowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody – branża konstrukcyjna, 

sanitarna, elektryczna, drogowa; 

 przebudowa istniejącego rurociągu wody surowej od studni głębinowych nr 6 i nr 3A do 

Stacji Uzdatniania Wody. 

5.2. Oczyszczalnia Ścieków 

 

Charakterystyka oczyszczalni ścieków 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Ostrowi Mazowieckiej zlokalizowana jest w południowej 

części miasta przy ulicy Olszynowej 16. Powierzchnia oczyszczalni w granicach działki wynosi 

około 3,15 ha. 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Ostrowi Mazowieckiej jest oczyszczalnią mechaniczno – 

biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. Oczyszczalnia została 

zaprojektowana na średnią przepustowość 8000 m3/d. Obecnie na oczyszczalnię dopływa około 

4300 m3/d. 
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Obecnie do kanalizacji odprowadzającej ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków odprowadzane 

są następujące rodzaje ścieków: 

 ścieki bytowo – gospodarcze z gospodarstw domowych 

 ścieki sanitarne z zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej i usług 

 ścieki przemysłowe z zakładów produkcyjnych 

 wody infiltracyjne 

Oprócz ścieków dopływających do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym dowożone są również 

ścieki ze zbiorników bezodpływowych. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Grzybówki, 

która jest prawostronnym dopływem rzeki Brok. 

5.3. Gospodarka Odpadami 

Działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie 

posiadanych zezwoleń. Po utworzeniu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce 

odpadami (BDO) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dnia 

11 maja 2018 roku Spółce został nadany numer rejestrowy OOOO15804 i aktywowano konto 

BDO. 

5.3.1. Dział Odbioru Odpadów 

Dział Odbioru Odpadów usytuowany jest przy ul. Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej. Prowadzi 

działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Posiada wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w 45 gminach usytuowanych w odległości do 60 km od bazy przy 

ul. Łąkowej. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w 6 gminach przyległych do miasta 

Ostrów Mazowiecka. Ponadto dział prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka usytuowany na bazie przy 

ul. Łąkowej 10. 

5.3.2. Dział Zagospodarowania Odpadów 

Dział Zagospodarowania Odpadów usytuowany jest w miejscowości Stare Lubiejewo 

ul. Łomżyńska 11. Działalność działu opiera się na pozwoleniach zintegrowanych i zapisach Planu 

gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024). Następnie po 

zmianie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
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w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), z dniem 6 września 2019 

r. zniesiono podział województw na regiony gospodarki odpadami, a regionalne instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych stały się instalacjami komunalnymi. Instalacje w Starym 

Lubiejewie jako Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) do 

obsługi ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki odpadami stały się instalacjami 

komunalnymi. 

Po nowelizacji od 06.09.2019 r. instalacje posiadają status instalacji komunalnych w zakresie:  

1. Prowadzenia instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku 

i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem 

obróbki biologicznej. 

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacja do 

przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów została zrealizowana zgodnie z Wojewódzkim 

Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 

i wpisana jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów (RIPOK) do obsługi ostrołęcko-

siedleckiego regionu gospodarki odpadami, uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 

104/16 w dniu 11 lipca 2016 r. W dniu 14 lipca 2016 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Starym 

Lubiejewie z dniem 28.07.2016 r. rozpoczęła przyjmowanie niesegregowanych (zmieszanych)  

odpadów komunalnych, odpadów zielonych i bioodpadów do przetwarzania. Instalacja działa 

bezproblemowo. Odpady są przyjmowane i przetwarzane na bieżąco. 

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, składa się z: 

1) części mechanicznej- o całkowitej mocy przerobowej 40 500,0 Mg/rok (dwuzmianowy system 

pracy), w której prowadzone mogą być procesy; 

a) mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, oznaczonych kodem 

20 03 01 (wariant l) - w ilości do 38 500,0 Mg/rok; 

b) mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, oznaczonych 

kodami 15 01 06 i 20 01 99 (wariant ll) - w ilości do 1 600,0 Mg/rok; 

c) doczyszczania odpadów surowcowych, oznaczonych kodami z grupy 15 01, 19 12 i 20 01 

w ramach procesu zbierania odpadów - w ilości do 400,0 Mg/rok. 

2) części biologicznej - o całkowitej mocy przerobowej 20 850,0 Mg/rok (w tym 20 300,0 Mg/rok 

w reaktorach), w której prowadzone mogą być procesy: 
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a) biologicznego przetwarzania frakcji o wielkości 0-80 mm (tzw. frakcji podsitowej, oznaczonej 

kodem 1912 12), wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych (wariant l) w ilości do 19 

250,0 Mg/rok; 

b) biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów pochodzenia 

komunalnego (wariant lll) - w ilości do 1 600,0 Mg/rok (1050,0 Mg/rok w reaktorach i 550,0 

Mg/rok na placu technologicznym); 

3) sita o oczkach wielkości 20 mm i wydajności maksymalnej do 70 m3/h (ok. 31,5 - 42,0 Mg/h - 

w zależności od rodzaju przesiewanych odpadów), w którym prowadzony jest proces 

mechanicznego przetwarzania stabilizatu i kompostu. 

2. Prowadzenia instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, 

o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności 

ponad 25 000 Mg. 

Dnia 13 czerwca 2018 r. Spółka uzyskała decyzję o zmianie pozwolenia zintegrowanego, po jej 

uprawomocnieniu od dnia 28.06.2018 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi 

Mazowieckiej Sp. z o.o.  posiada pozwolenie na prowadzenie instalacji do składowania odpadów 

obejmujące nowo wybudowaną kwaterę nr 3. 

Kwatera nr 3 składowiska stanowi część Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) 

położonego w granicach administracyjnych miejscowości Stare Lubiejewo, ok. 6 km na północny-

zachód od miasta Ostrów Mazowiecka, przy drodze wojewódzkiej nr 677 (Łomża – Ostrów 

Mazowiecka). Kwatera nr 3 składa się z dwóch sektorów o powierzchni:- sektor 3a – 15 297,5 m2, 

sektor 3b – 14 674,0 m2. Roczna masa odpadów dopuszczonych do składowania na kwaterze nr 3 

wynosi do 24 300 Mg/rok, a całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania wynosi: 

364 540,5 Mg. Kwatera wyposażona jest w: sztuczną barierę geologiczną z utworów mineralnych 

(gliny) uszczelniającą dno i skarpy kwatery, uszczelnienie syntetyczne - geomembraną PEHD 

o grubości 2 mm wykonane w dnie i na skarpach kwatery, system drenażu oraz instalację do 

odprowadzania gazu składowiskowego. 

5.4. Roboty Drogowe i Transport 

Dział Robót Drogowych i Transportu usytuowany jest przy ul. Łąkowej 10 w Ostrowi 

Mazowieckiej. Działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i w zakresie posiadanych zezwoleń. 
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Dział realizuje prace związane z budową oraz remontem dróg i ulic, zimowym utrzymaniem dróg, 

chodników, placów i parkingów. W zakres prac wchodzi również prowadzenie i utrzymanie 

targowisk miejskich, utrzymanie zieleni oraz transport pasażerski miejski. 

Spółka nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych we własnym zakresie oraz nie korzysta z usług 

badawczo-rozwojowych wykonywanych przez strony trzecie. 

6. REGULACJE I NORMY PRAWNE 

Spółka posiada następujące dokumenty regulujące jej działalność: 

1. W zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 

 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód 

podziemnych z własnego ujęcia wody – decyzja nr RLO.6223-1-27/05 z dnia 

30.12.2005 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej; 

 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do 

wód – rzeki Grzybówki – decyzja nr ROŚ.6341.1.14.2012 z dnia 02.07.2012 r. 

wydana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej; 

 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ostrów 

Mazowiecka – zatwierdzony uchwałą Nr XXX/276/2021 Rady Miasta Ostrów 

Mazowiecka z dnia 24 listopada 2021 r. 

 Uchwała nr XLVIII/354/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 06 czerwca 

2018 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 

odprowadzania opadów atmosferycznych; 

 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie miasta Ostrów Mazowiecka zatwierdzona Decyzją BI.RZ.70.166.2021; 

2. W zakresie gospodarki odpadami: 

 Zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne -

Decyzja Nr ROŚ.6233.12.2014 z dnia 25.03.2014 r. wydana przez Starostę 

Ostrowskiego; 

 Wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w obsługiwanych gminach; 

 Wpis do rejestru BDO; 
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 Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów 

z wyłączeniem odpadów obojętnych i niebezpiecznych - Decyzja Nr 163/19/PZ.Z 

z dnia 09.12.2019 r. wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

 Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do 

odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania 

ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej - Decyzja Nr 

71/16/PZ.Z z dnia 17.05.2016 r. wydana przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego – zmieniona Decyzją nr 88/17/PZ.Z z dnia 18 września 2017 r. 

udzielającą pozwolenia zintegrowanego na czas nieokreślony; 

3. W zakresie Komunikacji Miejskiej: 

 Licencja Nr 0048849 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

z dnia 19.03.2014 r. wydana przez Starostę Ostrowskiego; 

 Regulamin przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej z dnia 

01.01.2012 r. 

7. WYKONANIE RZECZOWE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCI W 2021 R. 

7.1. Woda i Kanalizacja 

Woda dostarczona odbiorcom 1 055 712 m3 

dla gospodarstw domowych 824 595 m3 

dla przemysłu 59 625 m3 

dla pozostałych odbiorców (w tym woda techniczna dla DOŚ) 171 492 m3 
     

woda techniczna dla DOŚ 41 414 m3 

woda techniczna dla SUW 47 699 m3 
     

Odebrane i oczyszczone ścieki 967 429 m3 

od gospodarstw domowych (łącznie z dowożonymi) 672 228 m3 

od przemysłu (łącznie z dowożonymi) 229 454 m3 

od pozostałych odbiorców 65 747 m3 
     

Długość eksploatowanej sieci 188,14 km 

wodociągowej 96,48 km 

kanalizacji sanitarnej 72,05 km 

kanalizacji deszczowej 19,61 km 
     

Długość wykonanych i przyjętych do eksploatacji sieci 1 585,00 m 

wodociągowe 955,00 m 

kanalizacji sanitarnej 630,00 m 
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kanalizacji deszczowej 0,00 m 
     

Wykonane przyłącza 88 szt 1655,0 m 

wodociągowe 53 szt 1111,0 m 

kanalizacji sanitarnej 35 szt 544,0 m 

kanalizacji deszczowej 0 szt 0,0 m 
     

Wymiana i montaż wodomierzy 551 szt 

wymiana wodomierzy 489 szt 

montaż (nowe przyłącze) 62 szt 
     

Usunięte awarie 28 szt 

sieć wodociągowa 28 szt 

sieć kanalizacji sanitarnej 0 szt 

sieć kanalizacji deszczowej 0 szt 
     

Wykonane sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej 

Nazwa inwestycji 

Długość 

wykonanych 

inwestycji 

[m] 

Długość 

zakończonych 

inwestycji 

[m] 

Sieć wodociągowa ul. Liliowa 215,00 215,00 

Sieć wodociągowa ul. Łamana 120,00 120,00 

Sieć wodociągowa ul. Prusa (przebudowa) 620,00 620,00 

Razem: 955,00 955,00 

7.2. Oczyszczalnia ścieków 

Nazwa zadania Ilość Jednostka 

Oczyszczone ścieki odprowadzone do odbiornika 1 542 718 m3 

Odebrane i oczyszczone ścieki 967 429 m3 

 dla gospodarstw domowych 672 228 m3 

 dla przemysłu 229 454 m3 

 dla pozostałych odbiorców 65 747 m3 

  w tym:   

 ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi 41 940 m3 
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7.3. Gospodarka Odpadami 

7.3.1. Dział Odbioru Odpadów 

 

Nazwa gminy 

Rodzaj nieczystości płynnych 

Razem (m3) ścieki 

bytowe(m3) 

ścieki 

komunalne(m3) 

ścieki 

przemysłowe(m3) 

Miasto Ostrów 

Mazowiecka 

1849,35 0,00 991,65 2841,00 

Gmina Ostrów 

Mazowiecka 

398,90 0,00 7080,95 7479,85 

Gmina Małkinia 0,00 0,00 330,00 330,00 

Gmina Stary 

Lubotyń 

32,00 0,00 0,00 32,00 

Razem 2280,25 0,00 8402,60 10682,85 
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L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Miasto Ostrów Mazowiecka 

  Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4 147,34 1 051,26 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
2 406,01 139,42 151,10 

3. Pozostałe odpady komunalne 471,24 162,26 617,88 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Ostrów Mazowiecka 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0 110,56 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
0 1,46 0 

3. Pozostałe odpady komunalne 0 5,88 0 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Brańszczyk 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 925,96 0 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
436,02 0 17,6 

3. Pozostałe odpady komunalne 156,22 0 60,045 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Brok 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 421,80 50,52 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
213,04 10,50 0 

3. Pozostałe odpady komunalne 47,863 38,30 7,04 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Czerwin 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 610,40 0 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
162,26 0 0 

3. Pozostałe odpady komunalne 74,45 0 15,7215 
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L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Goworowo 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 899,30 0 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
365,86 0 0 

3. Pozostałe odpady komunalne 224,82 51,28 0 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Krasnosielc 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 696,74 0 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
325,44 0 0 

3. Pozostałe odpady komunalne 110,1062 0 0 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Różan 

   

Posesje zamieszkałe 

i niezamieszkałe 

(włączone w 

system) 

Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 868,36 - 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
493,16 - 1,04 

3. Pozostałe odpady komunalne 17,88 - 125,3474 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Rząśnik 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 758,76 22,26 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
258,30 0,60 1,2 

3. Pozostałe odpady komunalne 88,48 0 34,16 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Rzekuń 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 296,24 50,04 0 
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2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
38,42 0,60 0 

3. Pozostałe odpady komunalne 0 62,60 0 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Stary Lubotyń 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 316,46 0 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
198,32 0 0 

3. Pozostałe odpady komunalne 20,54 0 59,8435 

L.p. Nazwa (rodzaj) odpadów komunalnych Gmina Wąsewo 

   Posesje zamieszkałe Posesje niezamieszkałe PSZOK 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0 54,06 0 

2. 
Odpady segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady biodegradowalne) 
0 0,56 0 

3. Pozostałe odpady komunalne 0 29,58 0 
 

Suma odebranych odpadów ogółem: 18 982,5074 Mg 

Wykaz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, z którymi w 2021 roku zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych: 

1. Miasto Ostrów Mazowiecka – 36 

2. Gmina Ostrów Mazowiecka – 0 

3. Gmina Brok – 6 

4. Gmina Goworowo – 0 

5. Gmina Rząśnik – 1 

6. Gmina Rzekuń – 15 

7. Gmina Wąsewo – 0 
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7.3.2. Dział Zagospodarowania Odpadów 

1. Przyjęcie odpadów do ZUOK celem zagospodarowania: 

Ilość przyjętych odpadów w 2021 r. ogółem: 36 627,72 Mg, w tym: 

L.p. 
Kod  

odpadu 
Rodzaj odpadu Ilość (Mg) 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 328,68 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 11,72 

3. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1 199,54 

4. 15 01 07 Opakowania ze szkła 956,24 

5. 19 05 99 Inne nie wymienione odpady (stabilizat) 1 339,40 

6. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

448,48 

7. 19 08 02 Zawartość piaskowników 36,66 

8. 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
255,98 

9. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 398,96 

10. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1 199,97 

11. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 1 878,02 

12. 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
24 383,14 

13. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 791,52 

14. 20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach (popiół) 
2 359,55 

15. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 10,56 

16.  19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom 

(nienadający się do wykorzystania) 
1 029,30 

RAZEM:   36 627,72 Mg 
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2. Odpady wytworzone w części mechanicznej instalacji w wyniku przetwarzania odpadów 

o kodzie 20 03 01 w procesie D13: 

Ilość odpadów o kodzie 20 03 01 poddana przetworzeniu 24 383,14 Mg 

 

Sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów: 

- kod 19 12 12 (frakcja 0-80mm): przekazano do przetwarzania w części biologicznej instalacji 

w procesie D8, 

- kod 19 12 12 (frakcja >80mm): przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom 

w celu przetworzenia na paliwo alternatywne, 

- kod 15 01 01 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

- kod 15 01 02przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

- kod 15 01 04 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

- kod 15 01 07przekazano do zagospodarowania osobom fizycznym oraz zewnętrznym 

podmiotom w celu recyklingu, 

- kod  19 12 07 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu. 

Miesiąc 

Ogółem 

przyjęto 

do 

przetwarz

ania (Mg) 

Odpady wytworzone w części mechanicznej instalacji w procesie D13 

Razem 

(0-80mm)   

(Mg) 

>80mm) 

przekazano do 

dalszego 

zagospodarowa

nia 

Opakowani

a z papieru 

i tektury 

Opakowani

a z 

tworzyw 

sztucznych 

Opakowani

a z metali 

Opakowani

a ze szkła  

Tworzyw

a 

sztuczne 

i guma 

Drewno 

inne niż 

wymienion

e w 19 12 

06 

  

Kod odpadu   191212 191212 150101 150102 150104 150107 191204 191207 

ubytek 

masy w 

trakcie 

procesu 

przetwarza

nia  

Styczeń 1932,88 945,68 822,24 0 0 0 0 91,48 5,83 67,65 1932,88 

Luty 1606,70 763,96 675,48 2,48 0 2 5 95,4 6,15 56,23 1606,70 

Marzec 2269,14 1101,69 1016,94 1,4 3,9 2,73 0,84 62,22 0 79,42 2269,14 

Kwiecień 2 289,52 1203,99 931,08 1,8 8,39 2,76 0 50,36 11,5 79,64 2289,52 

Maj 2215,52 1374,84 783,12 1,5 2,56 2 0 0 2,14 49,36 2215,52 

Czerwiec 2058,18 1304,3 702,69 1,28 2,27 0,63 0 0 4,14 42,87 2058,18 

Lipiec 2069,02 1273,61 744,22 1,1 1,77 0,34 0,42 0 3,14 44,42 2069,02 

Sierpień 1966,66 1238,4 681,49 0 0,53 0,3 0 0 4,2 41,74 1966,66 

Wrzesień 2098,18 980,09 1058,28 1,8 4,2 0 2,2 0 2,4 49,21 2098,18 

Październik 2 093,70 1170,84 774,78 1,48 6,48 6,12 1,1 49,22 9,84 73,84 2093,70 

Listopad 1 777,42 1064,78 564,23 2,21 6,96 13,81 1,3 49,42 15,35 59,36 1777,42 

Grudzień 2 006,22 1 405,33 336,31 9,48 30,74 8,47 5,09 122,64 18,42 69,74 2006,22 

Razem 24383,14 13827,51 9090,86 24,53 67,80 39,16 15,95 520,74 83,11 713,48 24383,14 
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3. Odpady wytworzone w części mechanicznej instalacji w wyniku przetwarzania odpadów 

o kodzie 15 01 06 w procesie R12:  

Ilość odpadów o kodzie 15 01 06 poddana przetworzeniu  1 224,5 Mg 

Miesiąc 

Ogółem 

przyjęto do 

przetwarzania 

(Mg) 

Odpady wytworzone w części mechanicznej instalacji w procesie R12 

Razem 

>80mm) 

przekazano do 

dalszego 

zagospodarowania 

Opakowania 

z papieru i 

tektury 

Opakowania 

z tworzyw 

sztucznych 

Opakowania 

z metali 

Opakowania 

ze szkła  

Kod odpadu 
  

191212 150101 150102 150104 150107 

zapasa z 

poprzedniego roku 
24,96 

          
0 

Styczeń 112,4 6,21 3,64 6,78 22,98 0  39,61 

Luty 109,68 28,16 26,98 80,2 15,05 1,01 151,4 

Marzec 112,24 11,47 34,22 97,58 14,88 2,85 161 

Kwiecień 113,72 20,56 33,54 60 22,67 0 136,77 

Maj 129,66 49,24 13,28 48,12 12,96 0 123,6 

Czerwiec 163,6 58,49 11,94 46,23 12,26 0 128,92 

Lipiec 123,94 51,04 9,15 49,09 14,66 0 123,94 

Sierpień 156,06 86,73 0 55,88 13,45 0 156,06 

Wrzesień 130,42 35,56 19,62 68,63 5,51 1,1 130,42 

Październik 41,8 19,57 1,39 11,2 9,46 0,18 41,8 

Listopad 4,24 3,21 0 0,8 0,23 0 4,24 

Grudzień 1,78 19,78 0,92 5,54 0 0,5 26,74 

Razem 1224,5 390,02 154,68 530,05 144,11 5,64 1224,5 

 

Sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów: 

- kod 19 12 12 (frakcja > 80mm) przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom 

w celu przetworzenia na paliwo alternatywne, 

- kod 15 01 01 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

- kod 15 01 02 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

-kod 15 01 04 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

-kod 15 01 07 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

4. Odpady wytworzone w części mechanicznej instalacji w wyniku przetwarzania odpadów 

o kodzie 20 01 99 w procesie R12:  

Ilość odpadów o kodzie 20 01 99 poddana przetworzeniu  255,98 Mg 
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Miesiąc 

Ogółem 

przyjęto 

do 

przetwa

rzania 

(Mg) 

Odpady wytworzone w części mechanicznej instalacji w procesie R12 

Razem 

>80mm) 

przekazano 

do dalszego 

zagospodarow

ania 

Opakowania 

z papieru i 

tektury 

Opakowania 

z tworzyw 

sztucznych 

Opakowania 

z drewna 

Opakowania 

z metali 

Opakowani

a ze szkła  

Kod 

odpadu   
191212 150101 150102 150103 150104 150107 

zapasa z 

poprzedniego 

roku 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Styczeń 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Luty 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Marzec 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Kwiecień 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Maj 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Czerwiec 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Lipiec 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Sierpień 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Wrzesień 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Październi

k 62,06 35,81 2,55 14,74 0 17,32 0,32 70,74 

Listopad 97,26 61,69 1,24 26,36 3,65 4,32 0 97,26 

Grudzień 87,98 52,64 0,82 25,65 1,3 7,57 0 87,98 

Razem 255,98 150,14 4,61 66,75 4,95 29,21 0,32 255,98 

 

Sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów: 

- kod 19 12 12 (frakcja > 80mm) przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom 

w celu przetworzenia na paliwo alternatywne, 

- kod 15 01 03 przekazano do zagospodarowania osobom fizycznym, 

- kod 15 01 01 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

- kod 15 01 02 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

- kod 15 01 04 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

- kod 15 01 07 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

5. Odpady wytworzone poza instalacją w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07 

w procesie R12:  

Ilość odpadów o kodzie 20 03 07  poddana przetworzeniu  791,52 Mg 
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  Przyjęto do przetwarzania (Mg) 

Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania 

odpadów wielkogabarytowych poza instalacją w 

procesie R12   

Rodzaj 

odpadu 

Odpady 

wielkogbarytowe 

Inne 

odpady(odpady 

wydzielone w 

części do 

mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania 

odpadów) 

Inne odpady(w 

tym zmieszane 

substancje i 

przedmioty) z 

mechanicznej 

obróbki 

odpadów inne 

niż wymienione 

w 19 12 11 

Metale 

żelazne 

Tworzy

wa 

sztuczn

e i 

guma 

Drewno inne 

niż 

wymienione 

w 19 12 06 

  

Kod 

odpadu 
20 03 07 19 12 12 191212 19 12 02 19 12 04 19 12 07 Razem 

Styczeń 10,66 ----- 0 0 0 0 0,00 

Luty 1,86 
----- 

0 0 0 0 0,00 

Marzec 166,60 
----- 

0 0 0 23,6 23,60 

Kwiecień 60,42 
----- 

35,64 0,5 0 5,32 41,46 

Maj 98,32 
----- 

12,29 0,75 0 24,21 37,25 

Czerwiec 52,22 
----- 

6,52 0 29,36 35,24 71,12 

Lipiec 55,34 
----- 

6,9 0 168,92 40,32 216,14 

Sierpień 38,18 
----- 

4,77 1,2 75,88 12,18 94,03 

Wrzesień 40,54 
----- 

5,06 0 31,22 4,26 40,54 

Październik 62,2 
----- 

5,28 0 32,2 24,72 62,20 

Listopad 120,8 
----- 

79,78 0 5,34 35,68 120,80 

Grudzień 84,38 
----- 

56,21 0,69 7,34 20,14 84,38 

Razem 791,52 0,00 212,45 3,14 350,26 225,67 791,52 

 

Sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów: 

- kod 19 12 12 (frakcja >80mm) przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom 

w celu przetworzenia na paliwo alternatywne, 

- kod 19 12 02 przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

- kod 19 12 04  przekazano do zagospodarowania zewnętrznym podmiotom w celu recyklingu, 

- kod 19 12 07  przekazano do zagospodarowania osobom fizycznym. 

6. Odpady wytworzone w wyniku biologicznego przetwarzania odpadów  

frakcji podsitowej <80 mm o kodzie 19 12 12 w  procesie R3: 

 - 10 575,54 Mg o kodzie 19 05 99 inne nie wymienione odpady (stabilizat) 
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7. Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 99 na sicie o wielkości 

oczek 20 mm w procesie D13: 

 3 359,94 Mg  o kodzie 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)(odpad przekazany do przetworzenia w procesie odzysku do 

wykonania okrywy rekultywacyjnej(biologicznej) na kwaterze nr 2) 

 7 215,60 Mg o kodzie 19 05 99 inne nie wymienione odpady (stabilizat) 

(odpad przekazany do unieszkodliwienia na składowisku odpadów w procesie D5 na 

kwaterze nr 3), 

8.  W wyniku biologicznego przetwarzania odpadów zielonych, i innych bioodpadów pochodzenia 

komunalnego o kodach 20 01 08,  

20 02 01 w  procesie R3 wytworzono: 

- 1148,04 Mg środka poprawiającego właściwości gleby pn.”Ostrow Polepszacz Gleby”  

9. Zagospodarowanie wytworzonych i przekazanych odpadów frakcji nadsitowej >80mm o kodzie 

19 12 12: 

- 2593,4 Mg przekazano firmie PROSPRECO POLSKA Sp. z o.o. celem dalszego 

przetworzenia, 

- 2 649,82  Mg przekazano firmie NOWA EKOLOGIA Sp. z o.o. celem dalszego przetworzenia, 

- 1787,3 Mg przekazano firmie SOMEX Sp. z o.o. celem dalszego przetworzenia, 

- 2937,38 Mg przekazano firmie WEXPOL Sp. z o.o. celem dalszego przetworzenia, 

7.4. Roboty Drogowe i Transport 

Roboty drogowe 

L.p. Zadania Ilość 

1. Na rzecz Miasta Ostrów Maz. - zlecenie  

1.1. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 154,25 m2 

1.2. Poprawa przejezdności dróg gruntowych 798,18 m2 

1.3. Akcja zimowa 1370 godz. 

1.4. Oznakowanie pionowe ulic 110 szt. 

1.5. Oznakowanie poziome ulic 2083,86 m2 

2. Na rzecz Miasta Ostrów Maz. – postępowania przetargowe  
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2.1. Budowa ul. Dębowej - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 982,70 m2 

2.2. 
Budowa odcinka ul. Pasterskiej - ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej 
1808,00 m2 

2.3. 

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Bagińskiej i drogi 

manewrowej ul. Wiśniowej: 

- nawierzchnia z betonu 

- nawierzchnia z asfaltu 

 

 

558,72 tony 

302,64 tony 

 

Ponadto wykonano usługi na rzecz firm i osób prywatnych w zakresie: 

- naprawa nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową, 

- wykonanie zjazdów do posesji, 

- oznakowanie poziome i pionowe ulic, 

- remonty cząstkowe chodników, 

- mechaniczne omiatanie placów. 

Komunikacja Miejska 

W 2021 roku na pięciu liniach autobusowych autobusy przejechały 83 078 kilometrów. 

 

Sprzedano następującą ilość biletów: 

 

Lp. Rodzaj biletu Cena 
Ilość sprzedanych 

biletów 

1. Bilet jednorazowy 2,60 zł 8 200 szt. 

2. Bilet jednorazowy 2,40 zł 5 100 szt. 

3. Bilet jednorazowy 1,40 zł 10 900 szt. 

4. Bilet jednorazowy 1,30 zł 5 900 szt. 

5. Bilet jednorazowy bezpłatny 5 000 szt. 

6. Bilet miesięczny 45 zł 152 szt. 

7. Bilet miesięczny 90 zł 37 szt. 

8. 
Bilety jednorazowe na Kartę 

Rodzinną  
1,30 zł 650 szt. 

9. 
Bilety jednorazowe na Kartę 

Rodzinną 
0,70 zł 870 szt. 

10. 
Bilety miesięczne na Kartę 

Rodzinną 
45 zł 12 szt. 

11. 
Bilety miesięczne na Kartę 

Rodzinną 
22,50 zł 13 szt. 
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8. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZASOBÓW ORAZ ZMIANY W MAJĄTKU 

SPÓŁKI 

Spółka posiada nieruchomości w czterech lokalizacjach w Ostrowi Mazowieckiej oraz jedną                         

w Lubiejewie Starym tj.  

1. Działka zabudowana przy ul. B. Prusa 66 w Ostrowi Mazowieckiej , na której  znajduje się 

budynek  główny administracyjny będący siedzibą Spółki   

2. Działka zabudowana przy ul. Sikorskiego 39A w Ostrowi Mazowieckiej, na której 

znajduje się Stacja Uzdatniania Wody oraz siedziba Oddziału Wodociągów i Kanalizacji. 

3. Działka zabudowana przy ul. Olszynowej 16 na której znajduje się oczyszczalnia ścieków. 

4. Działka zabudowana przy ul. Łąkowej 10, na której znajduje się baza warsztatowo- 

transportowa. 

5. Działka zabudowana w Starym Lubiejewie przy ul. Łomżyńskiej 11, na której znajduje się 

Zakład Utylizacji Odpadów oraz kwatera składowiska odpadów. 

Łącznie Spółka posiada grunty w Ostrowi Mazowieckiej o powierzchni 83 909 m2 oraz grunty                 

w Starym Lubiejewie o powierzchni 88 300 m2. 

Na dzień 31 grudnia Spółka posiadała środki trwałe o łącznej wartości początkowej brutto   94 658 

tys. zł, wartość netto tych środków to 43 476 tys. zł. Szczegółowe informacje  z podziałem na 

grupy środków trwałych zawarte są w Dodatkowych informacjach  i wyjaśnieniach w nocie nr 1. 

Wartość brutto środków trwałych zwiększyła się o kwotę  2 322 tys. zł  z czego główne pozycje 

to zakup  ładowarki teleskopowej do ZUOK, zakup ciągnika z przyczepą, kosiarki oraz 

mikrociągnika dla DRD, zakup samochodu do odbioru odpadów  oraz przyjęcie sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnych.  Jednoczenie dokonano likwidacji  zużytych oraz  sprzedaży 

zbędnych i niewykorzystywanych środków trwałych o łącznej wartości początkowej brutto  279   

tys. zł 

Majątek Spółki z racji profilu działalności to w znacznej mierze budowle i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej w tym min.: sieci wodociągowo- kanalizacyjne, kwatera składowiska i instalacja 

do zagospodarowania odpadów, stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków. Tabor 

samochodowy składający się głównie z samochodów specjalistycznych jest kolejną znaczącą 

pozycją w majątku. 

Spółka sukcesywnie wymienia wyeksploatowane, generujące wysokie koszty środki trwałe  na 

nowe bardziej ekonomiczne oraz wykonuje niezbędne modernizacje.  

Szczególną uwagę przywiązuje się także do inwestycji w środki trwałe służące ochronie 

środowiska. W roku 2021 rozpoczęto  budowę nowej stacji uzdatniania wody, szacowany koszt 

netto tego zadania to 12 350 tys. zł  i sfinansowany będzie  z pożyczki pozyskanej ze środków 
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NFOŚIGW. Nadal pozostaje przed Spółką zadanie gruntownej modernizacji oczyszczalni  

ścieków, jest to zadanie bardzo kosztowne w realizacji i z uwagi na to opracowano harmonogram 

najpilniejszych modernizacji i remontów urządzeń oczyszczalni ścieków zakładający nakłady 

w wysokości ok. 10 000 tys. zł  W roku 2021 rozpoczęto modernizację najbardziej zużytych 

urządzeń i wydano na ten cel 477 tys. zł. Jednocześnie nie zaprzestano poszukiwania 

najkorzystniejszej oferty finansowania dla zamierzonych inwestycji modernizacyjnych na 

oczyszczalni. 

Majątek obrotowy stanowią zapasy materiałów niezbędne do bieżącej działalności i utrzymania     

w gotowości urządzeń i eksploatowanych sieci wodociągowo- kanalizacyjnych oraz należności                   

z tytułu dostaw i usług, a także posiadane środki pieniężne. Stan poszczególnych pozycji na koniec 

roku wynosił odpowiednio:  zapasy  695 tys. zł, należności krótkoterminowe 6 728 tys. zł, środki 

pieniężne 5 219 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące aktywów obrotowych znajdują się 

w sprawozdaniu finansowym i informacjach dodatkowych. 

 

9. OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ, WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH 

DZIAŁALNOŚCI I RENTOWNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 

 

9.1. Sytuacja finansowa i wyniki poszczególnych działalności  

Podstawowym źródłem przychodów w Spółce jest dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków oraz 

odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zdecydowanie mniejszy procent przychodów uzyskiwany 

jest ze  świadczenia usług komunikacji miejskiej oraz bieżącego utrzymani dróg i pielęgnacji 

zieleni miejskiej. 

W roku sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody z działalności podstawowej  na poziomie 

36 094 tys. zł i są one wyższe od przychodów osiągniętych w roku ubiegłym o 238 tys. zł.  

Przychody osiągnięte na poszczególnych działalnościach oraz ich udział w przychodach ogółem                

z działalności podstawowej zostały przedstawione w tabeli poniżej, dla porównania 

zaprezentowano dane za rok ubiegły. 

 

Lp. Działalność 
Wielkość przychodów w tys. zł Dynamika 

2020/2021 2020 Udział % 2021 Udział % 

1 Woda i ścieki 8 657 24,1 % 8 527 23,6% 98,5% 
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2 
Gospodarka 

Odpadami 
23 312 65 % 25 286 70% 108,5% 

3 Roboty Drogowe 3 533 9,9 % 1 962 5,4% 55,5% 

4 Komunikacja Miejska   354 1,0 % 319 1,0% 90,1% 

 RAZEM 35 856 100 % 36 094 100 % 100,7% 

 

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły w roku sprawozdawczym 671 tys. zł i w głównej mierze 

są to przychody z dotacji równe odpisom amortyzacyjnym środków trwałych w części w jakiej 

sfinansowano je z dotacji 452 tys. zł,  zwrot poniesionych kosztów postępowania sądowego 60 

tys. zł,  zysk z tytułu sprzedaży środków trwałych 18 tys. zł. oraz  otrzymane odszkodowania 65 

tys. zł  

Przychody finansowe wyniosły 196 tys. zł i są to odsetki od posiadanych środków pieniężnych 

oraz odsetki naliczone za nieterminową zapłatę należności. 

9.2. Koszty 

Struktura kosztów rodzajowych została zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym                         

w rachunku zysków i strat. Koszty działalności podstawowej w roku sprawozdawczym 

kształtowały się w wysokości 34 329 tys. zł i są wyższe  w porównaniu do roku ubiegłego                      

o  851 tys. zł. W kosztach działalności ujęte są  tworzone obligatoryjnie rezerwy  na rekultywację 

posiadanego składowiska odpadów i rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. W sumie 

rezerwy ujęte  w kosztach działalności podstawowej wyniosły 386 tys. zł. 

Poniżej przedstawiono koszty na poszczególnych działalnościach w roku 2021  i dla porównania                 

w roku 2020.  

Lp. Działalność 
Wielkość kosztów w tys. zł Dynamika 

2020/2021 2020 Udział % 2021 Udział % 

1 Woda i ścieki  8 155 24,3  % 9 377 27,3% 115% 

2 
Gospodarka 

Odpadami 

20 877 

 
62,4 % 21 805 63,5% 104,4 % 

3 Roboty Drogowe 3 671 11,0 % 2 339 6,8% 63,8 % 

4 Komunikacja Miejska 775 2,3 % 808 2,4% 104,3 % 

 RAZEM 33 478 100 %  34329 100 % 102,5 % 
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Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w roku sprawozdawczym 689 tys. i są to w głównej mierze 

koszty utworzonych odpisów aktualizujących na niezapłacone należności w wysokości 550 tys. 

zł, opłat sądowych z tyt. dochodzenia należności na drodze sądowej 30 tys. zł oraz darowizny 70 

tys. 

Koszty finansowe wyniosły 473 tys. zł i są to odsetki od otrzymanych pożyczek z WFOŚIGW 

w Warszawie na zakup środków trwałych 107 tys. zł, rezerwa na przyszłe koszty finansowe 

związane z wypłatą  odsetek 185 tys. zł oraz odpis  aktualizacyjny na naliczone a niezapłacone 

odsetki w wysokości 181 tys. zł 

9.3. Wynik finansowy 

W roku sprawozdawczym Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 1190 tys. zł przy planowanym 

zysku  1 250 tys. netto. Podatek dochodowy prezentowany w rachunku zysków i strat  w kwocie 

282 tys. zł obejmuje cześć odroczoną z tytułu rozliczenia aktywów i rezerw na podatek dochodowy 

w wysokości 271 tys. zł oraz  podatek bieżący za rok obrotowy w wysokości: 11 tys. zł. 

Poniżej w tabeli  przedstawiono wyniki finansowe na poszczególnych działalnościach Spółki 

Lp. Działalność 
Wynik w tys. zł 

Zmiana +/- 
2020 2021 

1 Woda i ścieki 502 - 850 - 1 352 

2 Gospodarka Odpadami 2 429 3 481 1 052 

3 Roboty Drogowe  -132 - 377 - 245 

4 Komunikacja Miejska -420 -489 -69 

 

Analizując strukturę wyników uwagę zwraca zwiększenie zysku na działalności odpadowej. 

Wpływ na to ma wzrost liczby odbiorców usług odbioru i zagospodarowania odpadów,  co z kolei 

przekłada się na wzrost przychodów. W roku 2021 udało się zachować  udział w rynku odbioru 

odpadów komunalnych. Jest to wynik rozstrzygnięć postępowań przetargowych. 

Oddział Wody i Kanalizacji rok 2021 zakończył wynikiem ujemnym w wysokości 850 tys. zł. 

Wpływ na poniesioną stratę miały znacznie zwiększone koszty z tytułu zakupionych środków 

chemicznych wspomagających proces oczyszczania  i większym zużyciem energii w celu 

oczyszczenia ścieków przemysłowych. Spowodowane to było sytuacjami kiedy ścieki dostarczane 

przez  firmę Ostrowia Sp. z o.o.  przekraczały dopuszczalne parametry. Ponadto na wzrost kosztów 

wpływ miały przeprowadzone remonty urządzeń na oczyszczalni ścieków, które uległy awarii. 
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Spadek wyniku na robotach drogowych związany jest między innymi z faktem, że w poprzednich 

latach realizowane były zadania zewnętrzne o wyższej rentowności niż w roku bieżącym.  

W zakresie Komunikacji Miejskiej Spółka poniosła stratę wyższą niż w roku ubiegłym o 69 tys. 

zł. Wpływ na to miał spadek przychodów spowodowany wprowadzonymi ograniczeniami 

w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID -19, na skutek czego wystąpiły 

przerwy w świadczeniu usług. Ponadto należy zwrócić uwagę, że od kilku lat ceny biletów i dopłat 

do wozokilometra przy jednoczesnym wzroście kosztów, przede wszystkim zakupu paliwa, 

pozostają niezmienne. 

Spółka nie posiada instrumentów finansowych, które wiązałyby się z ryzykiem zmiany ceny                                           

i powodujących zakłócenia przepływów środków pieniężnych. 

9.4. Wskaźniki finansowe  

Poniżej zaprezentowano wybrane wskaźniki finansowe z trzech ostatnich lat.  

a) Wskaźniki rentowności 

Lp Nazwa wskaźnika 
wskaźnik  

bezpieczny 
miernik 2021 2020 2019 

1 

Rentowność  majątku  (ROA) 

5-8 procent 1,81 4,00 -0,90 wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

2 

Rentowność netto 

3-8 procent 3,29 6,61 -0,02 wynik finansowy netto x 100 

przychody ogółem 

3 

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) 

15-25 procent 3,28 6,61 -1,49 wynik finansowy netto x 100 

kapitał własny  

 

Wskaźniki rentowności przyjęły wartości dodatnie, jednakże w odniesieniu do roku ubiegłego  

nastąpił ich spadek. Analizując wskaźniki rentowności należy jednak wziąć pod uwagę fakt, 

że działalność w zakresie gospodarki komunalnej charakteryzuje się niską rentownością majątku.  
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b) Wskaźniki płynności 

Lp Nazwa wskaźnika 
wskaźnik  

bezpieczny 
miernik 2021 2020  2019 

1 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 

1,2 - 2,0 krotność 1,31 2,12 1,79 

aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług 

powyżej 12 mc 

zobowiązania krótkoterm. - 

zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc 

2 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 

1,0 krotność 

 

1,21 

 

1,83 1,71 

aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne – 

należ. tyt.dost.i usł.pow.12 mc 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i 

usług pow. 12 mc 

3 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia 

0,1-0,2 krotność 0,52 0,93 0,91 
inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i 

usług pow. 12 mc 

4 

Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej 

1,0 krotność 0,88 2,70 1,5 należności z tyt.dostaw i usług 

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 

 

Uzyskane wskaźniki płynności w porównaniu do wartości wskaźników pożądanych , które to 

stanowią relację majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych  świadczą, że Spółce nie 

grożą zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. 

Niższy zysk osiągnięty w roku obrotowym  w porównaniu do roku ubiegłego powoduje, 

że wskaźniki przyjęły niższe wartości jednakże pozostają w  bezpiecznych granicach. 

10. INFORMACJE W ZAKRESIE REALIZACJI PLANÓW INWESTYCYJNYCH  

Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan Inwestycyjny na rok 2021 zakładał wydatkowanie 

środków w kwocie 10 236 tys. zł, w tym  6 498 tys. zł to środki zewnętrzne w formie pożyczki  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę 

i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody. 
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Nakłady na wykonanie zaplanowanych zadań wyniosły łącznie 9 609 tys. zł wobec planowanych 

10 236 tys. zł. Co oznacza realizację planu w ok. 94 % 

W roku obrotowym 2021 udało się rozpocząć realizację  budowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania 

Wody, poniesiono nakłady na to zadanie w wysokości 6 599 tys. zł. W grudniu 2022 roku 

planowane jest zakończenie prac przy realizacji tej inwestycji. 

 W roku sprawozdawczym poniesiono nakłady ze środków własnych w kwocie 3 010 tys. zł. 

 W ramach poniesionych nakładów zrealizowano min: 

-  budowa sieci wodociągowej w ul. B. Prusa , ul.  Liliowej oraz w ul. Łamanej  

- zakup ciągnika i przeczy dla DRD 

- zakup ładowarki przegubowej dla DZO 

- zakup mikrociągnika do odśnieżania  

- zakup posypywarki i pługa 

- zakup kosiarki komunalnej  

- zakup samochodu do odbioru odpadów 

11. INFORMACJA O ZAMIERZENIACH I CELACH NA ROK 2022 ORAZ 

OKREŚLENIE RYZYK I ZAGROŻEŃ  

Spółka w roku 2022 zamierza kontynuować kierunki działań podjęte w latach wcześniejszych. 

Plan finansowy Spółki na 2022 rok zakłada uzyskanie wyniku netto w kwocie 340  tys. zł. 

Przedstawiona powyżej prognoza skonsolidowanego wyniku Zakładu Gospodarki Komunalnej 

została przygotowana w oparciu o plany sprzedażowe wszystkich Działów wchodzących w skład 

Spółki. Realizacja prognozowanego wyniku na 2022 rok, w główniej mierze uzależniona będzie 

od dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej związanej z trudną sytuacją gospodarczą 

w kraju jak i na świecie spowodowaną toczącym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz 

wysoką inflacją i wzrostem cen materiałów, usług, energii i paliwa.  

Trudna sytuacja gospodarcza wymusza stosowanie jeszcze większej dyscypliny finansowej, 

optymalizację kosztów i szukanie innowacyjnych rozwiązań powodujących osiągnięcie 

założonego celu przy wykorzystaniu do tego w sposób najbardziej skuteczny i najmniej 

marnotrawny posiadanych zasobów. 

Spółka nie przewiduje ograniczenia działalności z powodu trudności wymienionych powyżej, 

jednakże Plan finansowy na rok 2022 zakłada osiągnięcie wyniku netto na  niższym poziomie niż 

w roku 2021. Przewidujemy osiągniecie zysku na poziomie 340 tys. zł. Przyjęcie takiego założenia 
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wynika z uwzględnienia znacznie większych kosztów prowadzenia działalności oraz możliwość 

wystąpienia  obniżenia przychodów. 

Kluczowym zadaniem dla Spółki w roku 2022 jest uzyskanie decyzji o zmianę pozwoleń 

zintegrowanych na MBP, zakończenie prac związanych  z rekultywacją kwatery  nr 2,  oraz 

zakończenie realizacji budowy i rozbudowy  Stacji Uzdatniania Wody. Ponadto kontynuowana 

będzie sukcesywnie, zgodnie z założonym harmonogramem  modernizacja oczyszczalni ścieków.  

System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, w sposób ciągły przechodzi gruntowne 

zmiany. Podstawą tych zmian jest potrzeba dostosowania się do najnowszych trendów                                     

i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Dział Odbioru 

Odpadów i Dział Zagospodarowania Odpadów chcąc być konkurencyjni na rynku, muszą cały 

czas się rozbudowywać i modernizować. W roku 2022 kontynuowanie uczestnictwa w przetargach 

na odbiór odpadów ogłaszanych przez JST, w celu pozyskania dodatkowego strumienia odpadów. 

Podejmujemy działania dotyczące rozbudowy i modernizacji instalacji MBP w związku 

z wymogami najlepszych dostępnych technik opisanych w konkluzjach BAT. 

Przygotowując się do aktualizacji cennika na usługi Działu Odbioru Odpadów na rok 2022 

stwierdzono błąd natury formalnej przy wprowadzaniu aktualnie obowiązującego cennika 

wprowadzonego w marcu 2020 r. Błąd polegał na tym, że wprowadzone stawki za świadczone 

usługi były niezgodne z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta w sprawie ustalenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

Wprowadzone w marcu 2020 roku ceny przewyższały stawki wskazane w uchwale. 

W związku z powyższym po zdiagnozowaniu błędu oraz zasięgnięciu opinii prawnej w tym 

zakresie, postanowiono skorygować zawyżone ceny za świadczenie usługi i zwrócić Klientom 

nienależnie pobrane opłaty wraz z należnymi odsetkami. 

Korekty obejmowały okres od marca 2020 roku do grudnia 2021. Korekty dotyczące roku 2020 

rozliczono i wykazano w sprawozdaniu finansowym jako błędy lat ubiegłych. Natomiast korekty 

dotyczące roku 2021 rozliczono i ujęto w wyniku za rok 2021. Na odsetki utworzono w roku 2021 

rezerwę na przewidywane koszty finansowe. 

Jak w latach ubiegłych, analizujemy przesłanki wskazujące na zmiany w otoczeniu gospodarczym, 

prawnym i środowiskowym Zakładu Gospodarki Komunalnej, które mogą niekorzystnie wpłynąć 

na działalność Spółki w roku 2022. Potencjalne zagrożenia mogą dotyczyć: 

 znacznego wzrostu cen paliwa, energii i materiałów spowodowany min konfliktem 

zbrojnym na Ukrainie co znacząco podniesie koszty funkcjonowania i świadczenia usług;  
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 zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami mogą stwarzać potencjalne 

zagrożenie utraty dotychczasowego rynku odbioru  i zagospodarowania odpadów; 

 braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na modernizację oczyszczalni 

ścieków; 

 zmniejszenia zakresu usług realizowanych na podstawie umów realizowanych na rzecz 

Miasta Ostrów Mazowiecka; 

 powstania zanieczyszczeń w wodach ujmowanych w studniach komunalnych. 

Pierwsze cztery wymienione czynniki oddziaływują bezpośrednio na sytuację gospodarczą Spółki, 

ostatni oznacza przede wszystkim zagrożenie środowiskowe dla Mieszkańców.   

Monitoring wód podziemnych występujących na przedpolu komunalnego zespołowego ujęcia 

wód w Ostrowi Mazowieckiej realizowany jest w cyklu półrocznym i odbywa się na zlecenia 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. Badania monitoringowe wód II poziomu użytkowego poziomu 

wodonośnego w rejonie zespołowego ujęcia komunalnego w Ostrowi Mazowieckiej pokazują, że 

wody ujmowane w studniach komunalnych przy ul. Sikorskiego nie zawierają zanieczyszczeń 

chemicznych. Jednakże postępująca fala skażenia wód w II poziomie wodonośnym potwierdzona 

badaniami z ujęcia przy ulicy Wodnej wskazuje na zagrożenie dla ujęć między innymi przy ulicy 

Sikorskiego. 

Po mimo wskazanych powyżej ryzyk nie występują w Spółce przesłanki uniemożliwiające 

kontynuowanie działalności. Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna i pozwoli na 

kontynuowanie działalności w następnym roku w co najmniej niezmienionym zakresie. 

Rada Miasta podjęła uchwałę umożliwiającą połączenie Spółek. Obecnie trwają prace nad 

przeprowadzeniem procedur i uzgodnień przygotowujących do połączenia. Połączenie Spółek 

nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za 

udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia 

się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Spółka Przejmująca to Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., a Spółka Przejmowana to Zakład 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej. Planowany termin połączenia to II 

półrocze 2022 r. 

 

Ostrów Mazowiecka, 30 czerwiec 2022 r. 
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