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Zakład został utworzony w 01.01.2008 roku i funkcjonował z liczbą

zatrudnienia 22 pracowników do lipca 2013 roku. Obecnie zatrudnia 20

pracowników. Podstawowym celem działalności zakładu jest realizowanie

zadań własnych gminy oraz zaspakajanie potrzeb jej mieszkańców, a w

szczególności świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład uczestniczy również w

realizacji na terenie gminy wybranych, uzasadnionych potrzebami

technicznymi - technologicznymi prowadzonej działalności, procesów

inwestycyjnych. Poczynione w latach 2008-2019 zakupy inwestycyjne sprzętu

stworzyły zakładowi możliwość bardziej efektywnych działań w skali gminy

oraz w znacznej mierze eliminują zależność budżetu od podmiotów

zewnętrznych.



Schemat organizacyjny ZGK i M 

w Trąbkach Wielkich



ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZGK i M

W TRĄBKACH WIELKICH

⚫ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

⚫ Dostarczanie wody,

⚫ Oczyszczanie wsi,

⚫ Pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa,

⚫ Drogi publiczne gminne,

⚫ Utrzymanie zieleni w gminie,

⚫ Pozostała działalność gospodarki komunalnej 

i ochrony środowiska.



Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym zakresie ZGKiM realizował zadania związane z eksploatacją,

konserwacją, doraźnymi naprawami i rozwiązywaniem sytuacji awaryjnych,

lokalnych sieci kanalizacyjnych eksploatował od 01.07.2016 roku 54,5 km

odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią. Odprowadzono łącznie

123 114 m3 (w 2018r - 120 452 m3) ) ścieków, na łączną kwotę 672 888 zł (w

2018r. - 655 950 zł) w tym 104 801 zł (w 2018r. - 104 539 zł) za zrzut ścieków

dowożonych. Pozostałe działania zakładu wiązały się przede wszystkim z

udrażnianiem rurociągów i instalacji na terenie całej gminy. ZGKiM koordynował

również wywóz nieczystości sprzętem specjalistycznym ze zbiorników

bezodpływowych i instalacji oraz udrażnianie przewodów.



Dostarczanie wody

Zbiorowe zaopatrzenie gminy w wodę realizowane było w oparciu o 10 (w 2018r. - 12)

istniejących ujęć wody: Sobowidz I, Sobowidz II, Trąbki Wielkie, Trąbki Małe, Ełganowo,

Glinna Góra, , Postołowo, Pawłowo, Błotnia, Mierzeszyn, Domachowo i Pruska

Karczma. Sieć wodociągowa przesyłowa i rozdzielcza liczyła w 2019 r. 137,1 km (w

2018r. - 136,3 km) W gminie jest 1 822 (w 2019r. - 1 771 ) przyłączy domowych wody i

757 (2018 739) dostawców ścieków. Dostarczano wodę 3 921 odbiorcą (w 2018r. -

3 756 ), w tym 3 756 (w 2018r. - 3 596) odbiorcom indywidualnym i 165 (w 2018r. - 160)

zakładom i instytucjom. Sprzedaż wody wyniosła 371 611 m³ (w 2018r. - 361 957) m³ na

łączną kwotę 1 257 100 zł (w 2018r. - 1 220 451 )zł. Za środki własne zakładu

wymieniono wodomierze na zdalnego odczytu w miejscowościach Kaczki, Cząstkowo,

Graniczna Wieś, Gołębiewko,



Pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa

Substancja mieszkaniowa gminy, administrowana przez ZGKiM w 2014 r. liczyła

103 (102) lokale mieszkalne. Przychody z najmu wyniosły 225 656 zł (w 2018r. -

230 225 zł) natomiast wpływy z najmu wyniosły 213 030zł (w 2018r. - 200 213 zł).

Poniesione nakłady w kwocie 266 388zł (w 2018r. - 295 687 zł) wiązały się

przede wszystkim z wynagrodzeniami pracowników, przeglądami technicznymi,

kominiarskimi, bieżącymi naprawami dachów



Drogi publiczne gminne - utrzymanie

Na terenie gminy Trąbki Wielkie znajduje się łącznie 288,6 km dróg, w tym o

statusie drogi gminnej 68,6 km i wewnętrznej 120 km. ZGKiM realizował zadania

gminy w zakresie budowy, napraw oraz letniego i zimowego utrzymania dróg. W

ramach realizacji inwestycji w roku 2019 wykonano modernizację drogi Czerniewo-

Zaskoczyn poprzez ułożenie płyt Yomb długości 593 mb. za kwotę ponad 264 000

przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80 000 zł. Na bieżące

utrzymanie dróg gruntowych zakupiono wraz z transportem ogółem różnych

materiałów za kwotę 238 436 zł (w 2017r. - 313 557 zł) w postaci gruzu, szlaki,

żwiru, asfaltu na zimno). Przeprowadzono roboty remontowe na drogach m. in. w:

Trąbkach Małych, Trąbkach Wielkich, Ełganowie, Kleszczewie, Kaczkach,

Mierzeszynie, Kłodawie, Błotni.



Oczyszczanie wsi

Działalność ta wiązała się w dużej mierze z utrzymaniem porządku i czystości

na terenach i drogach gminnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Prowadzono również zbiórkę i wywóz nieczystości porzuconych w

przydrożnych rowach, skwerach i terenach przyległych. Zatrudniono osobę

która zajmuje się Utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych w

ilości 74, Oczyszczanie dróg z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonych

chodników i ciągów pieszych realizowano w zależności od ich stanu i

potrzeb. Prace te prowadzone były zarówno ręcznie, jak i mechanicznie,

zamiatarką mechaniczną współpracującą z ciągnikiem rolniczym.



Utrzymanie zieleni w gminie

Zadania zawarte w tej działalności realizowane były przede wszystkim poprzez:

koszenie trawników, poboczy drogowych, placów; cięcie żywopłotów; wycinkę i

pielęgnację drzew i krzewów koszenie traw i wycinanie krzewów na

cmentarzach wojennych. Podpisano umowę z firmą PIRUS S.C. Michał Jąkalski

i Wspólnicy z siedzibą przy ul. Jeziornej 2a, 83-041, Mierzeszyn o utrzymaniu

Skweru Im. Marszałka Płażyńskiego w Trąbkach Wielkich. Ogółem w tym dziale

poniesione koszty wyniosły 49 926 zł w tym umowa z firma PIRUS na kwotę

5 000,00 zł



Pozostała działalność gospodarki komunalnej 

i ochrony środowiska

W pakiecie powyższej działalności realizowane były zadania z zakresu

zapobiegania bezdomności bezpańskich zwierząt na terenie gminy. W roku

2018 odnotowano 21 (43) psy. Udzielono pomocy zwierzętom rannym lub

zutylizowano zwierzęta padłe w kolizjach drogowych na terenie gminy i tak: 8

(18) sarny, 4 (6) dziki, 4 (5) koty . łabędź 1 szt,, jeleń 2 (3) szt, lis 1 szt.

Opłacono uśpienie 3 (8) ślepych miotów, sterylizacje 19 (18) kotów.

Zakupiono karmę w okresie zimowym, dla kotów wolno żyjących za kwotę

2 338,61 zł. Całość wydatków związanych z realizacją programu wyniosła

59 152,60zł (80 587 zł) Stosownie do potrzeb, w ramach tej działalności

realizuje się także wywóz odpadów ze sprzątania wsi.



DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

NIEKTÓRYCH, WAŻNIEJSZYCH ROBÓT 

ZREALIZOWANYCH PRZEZ 

ZGK i M W TRĄBKACH WIELKICH

W 2018 ROKU



PRZEBUDOWA DROGI 

ZASKOCZYN - CZERNIEWO



PRZEBUDOWA DROGI W DRZEWINIE



PRZEBUDOWA DROGI W MIERZESZYNIE



BUDOWA DROGI W MIERZESZYNIE



NAPRAWA DROGI W EŁGANOWIE



Dziękuję za uwagę


