
1 kwietnia 2006 r. Rada Gminy Janów, powołała Zakład 
Gospodarki Komunalnej Janów

W pierwszym okresie funkcjonowania Zakład 
zajmował się tylko gospodarką ściekową. 



Prace na oczyszczalniach rozpoczęto od przeglądów i 
prac konserwacyjnych. Pomalowano i zabezpieczono 

wszystkie elementy metalowe. Wymieniono koszokraty
i skorodowane podesty.



Aby poprawić sprawność oczyszczalni wymieniono, 
dyfuzory membranowe instalacji napowietrzającej. 
Prace prowadzono w Janowie etapami, a w Złotym 

Potoku jednorazowo. 

Trzeba dodać że dyfuzory zabudowane są na dnie 
zbiorników przez co modernizacja była dużym 

wyzwaniem inżynieryjno-logistycznym. 



Aby szybciej reagować w przypadku awarii przepompowni 
zamontowano system monitoringu oparty na systemie GSM, 

a pracowników wyposażono w służbowe telefony. 

OBIEKTY 
MONITOROWANE OPERATOR GSM/GPRS UŻYTKOWNIK



Wymieniono zużyte pompy na urządzenia 
nowocześniejsze, bardziej trwałe i odporne na 

uszkodzenia mechaniczne. 



Na oczyszczalni w Janowie wymieniono bardzo drogie 
mieszadło śmigłowe na urządzenie nowe, renomowanej 

firmy MEPROZET.



W newralgicznych miejscach kanalizację regularnie 
czyszczono przy użyciu pojazdów specjalistycznych.



W 2009 r. zlecono firmie PROJ SAN opracowanie 
projektów modernizacji oczyszczalni w Janowie i 
Złotym Potoku. Obecnie trwają przygotowania do 

realizacji I etapu zaprojektowanych prac.



W 2008 r. zakład zaczął przejmować wodociągi od 
poprzedniego administratora. Podczas przejmowania 

zebrano dane na temat stanu infrastruktury, ilości 
przyłączy itd.

Odtąd ZGK Janów działa w pełnym zakresie usług 
wodno-kanalizacyjnych.



Aby zwiększyć dochody zakład w ciągu roku wykonuje 
kilkadziesiąt przyłączy wod-kan. W 2010 r. zrealizowano 

już 40 przyłączy za około 90.000,00 zł.



Od kilku lat Zakład Gospodarki Komunalnej Janów 
uczestniczy w programie: Firma



W 2010 r. dokonano wyboru dostawcy wodomierzy 
działających w mobilnym systemie odczytowym (AMR), 
umożliwiającym odczyt drogą radiową bez wchodzenia 

na posesję Klienta.



W 2010 r. zamontowano na koszt zakładu około 500 nowych
wodomierzy z wyjściami impulsowymi do odczytu 

radiowego. Łączny koszt zakupu wodomierzy w 2010 r. 
wyniesie 33.000,00 zł



Aby jak najszybciej w pełni wykorzystać możliwości nowych 
wodomierzy zakupiono  za prawie 5.000,00 zł powiązane z 

nimi oprogramowanie księgowe E-NOVA.



Kolejną inwestycją usprawniającą odczyt wodomierzy 
będzie program inkasencki do zdalnego odczytu WODNIK 

10, który niebawem zostanie zakupiony. Koszt inwestycji to 
około 10.000,00 zł.



Obecnie używane przez inkasentki urządzenia pracujące w 
systemie DOS, zostaną wkrótce zastąpione urządzeniami 

opartymi o system Windows, współpracującymi z 
programami E-NOVA oraz WODNIK 10. Pierwszego palmtopa

HTC już otrzymaliśmy od sieci Plus za symboliczne 1 zł.



Aby poprawić jakość obsługi Klientów , ZGK Janów 
uruchomił SMS-system; elektroniczną platformę 

kontaktową, za pośrednictwem której  ponad 50% Klientów 
jest błyskawicznie informowanych o przerwach w 

dostawach wody, planowanych pracach i innych ważnych 
sprawach. 

By dołączyć do SMS-systemu wystarczy podać do zakładu 
swój nr  telefonu komórkowego. Zachęcamy gorąco.



Również w celu poprawy 
jakość obsługi Klientów, 

na podjeździe dla 
niepełnosprawnych do 

biura ZGK Janów ułożono 
kostkę brukową. Dzięki 

temu osoby mające 
problem z poruszaniem 
nie muszą pokonywać 
schodów tylko mogą 

wygodnie dostać się do 
biura zakładu.





Co rok ZGK Janów wydaje nawet kilkadziesiąt tysięcy zł na 
zakup sprzętu, materiałów i armatury. Zakupiono m.in.:
• zbiorniki hydroforowe – ponad 5.000,00 zł
• klucze dla hydraulików – 843,00 zł



• doszczelniacze połączeń kielichowych, zasuwy, opaski i 
pozostałe elementy naprawcze armatury – 20.000,00 zł



• samochód dla konserwatorów Citroen C15 – 6.600,00 zł



• chloromierz oraz miernik wielogazowy M40  - 4.485,00 zł



• imadło do rur, 2 gwintownice i aparat do nawiercania pod 
ciśnieniem – 2.547,00 zł



Wyremontowano część z 21 obiektów, m.in. w Hucisku 
wykonano za 5.000,00 zł remont budynku ujęcia wody 
(ocieplenie, izolacje elementów betonowych, budowa 

schodów) oraz ogrodzono terenu ujęcia.



W Bystrzanowicach wykonano za 2.100,00 zł konserwację 
budynków, płotów i pozostałych elementów infrastruktury 

oraz wymieniono hydrofor.



W Piasku wykonano za 500,00 zł konserwację budynku i 
płotów oraz zlikwidowano część niesprawnych zdrojów.



W Złotym Potoku za 5.000,00 zł wykonano konserwację 
budynku i płotów, zamontowano ozdobny hydrant na 

skwerze przed kościołem oraz wymieniono hydrofor na 
odcinek sieci wodociągowej zasilającej ulicę Sikorskiego.



W Czepurce wykonano za 1.500,00 zł remont budynku ujęcia 
wody, wraz z dachem oraz konserwację  ogrodzenia.



• w Apolonce wymieniono hydrofor – 700,00 zł
• w Bystrzanowicach Dwór zakonserwowano budowle i płoty, 
oraz wyremontowano instalację elektryczną – 1.400,00 zł,
• w Janowie udrożniono kanalizację deszczową na rynku oraz 
na ul. Żurawskiej i Cmentarnej, ponadto zakonserwowano 
pompę studni na rozwidleniu w/w ulic.
• w Lipniku zamontowano nowy hydrant – 500,00 zł



• w Siedlcu przeprowadzono konserwację budynków ujęcia 
wody i hydroforni, zamontowano odpowietrznik sieciowy w 
najwyższym punkcie ul. Szkolnej (600,00 zł), oraz udrożniono 
kanalizację deszczową
• w Śmiertnym Dębie wymieniono hydrofor – 1.700,00 zł
• w Żurawiu wyremontowano dach ujęcia wody oraz 

wymieniono zasuwę na sieci – 1.000,00 zł
Ponadto w całej gminie remontowano i konserwowano hydranty.



Co roku pracownicy zakładu usuwają kilkadziesiąt awarii 
sieci wod-kan. Poniżej naprawa uszkodzonego wodociągu 

pod drogą krajową w Poniku.



Na zdjęciach podobnie jak w poprzednim slajdzie pokazano 
usuwanie uszkodzenia wodociągu pod drogą krajową w 

Poniku, oraz wygląd miejsca awarii po zakończeniu robót.



Usuwanie uszkodzeń wodociągów zimą bywa trudne 
ponieważ pod grubą pokrywą śnieżną nie zawsze widać 

wyciek. W takich przypadkach ZGK Janów korzysta z 
najnowocześniejszych systemów diagnostycznych. Poniżej 
wykrywanie wycieków w Siedlcu przy użyciu korelatorów.



W poprzednim slajdzie pokazano wykrywanie uszkodzeń 
wodociągu korelatorem, a poniżej usuwanie jednej z 

wykrytych tym sposobem awarii sieci.



W najbliższym czasie do ZGK Janów zostaną dostarczone 2 
sztuki przemysłowych agregatów prądotwórczych o mocach 

40 kW (50kVA) i 30 kW (38kVA), zamówionych w cenie 
65.000,00 zł 



Firma PRODWODROL - SULECHÓW S.A. produkuje na 
zamówienie ZGK Janów duży zbiornik hydroforowy o 

ciśnieniu do 10 bar na ujęcie w Siedlcu. Urządzenie zostanie 
dostarczone i będzie montowane na przełomie listopada i 
grudnia br.  Ta inwestycja o wartości około 15.000,00 zł 
rozwiąże problem okresowych zaników ciśnienia wody.



Dziękujemy za uwagę 


