
2012 rok oznaczał  
dla Przedsiębiorstwa  
Usług Komunalnych  
w Ciechanowie realizację 
ambitnych planów 
inwestycyjnych. Są one 
potwierdzeniem dobrej 
kondycji finansowej spółki 
oraz determinacji jego 
zarządu i całej załogi 
w dążeniu do podnoszenia 
jakości świadczonych 
usług. Bieżący rok także 
zapowiada się pod tym 
względem obiecująco. 
Spółka prowadzi kilka 
działalności i jest ważne, 
aby ich rozwój był 
zrównoważony,  
ale również uzależniony  
od wyników 
ekonomicznych 
poszczególnych 
oddziałów.

Wywóz 
i unieszkodliwianie 
odpadów

Jest to działalność kluczo-
wa w przychodach spółki, ale 
także w zaangażowaniu tech-
niczno-sprzętowym. W długo-
falowej strategii zarząd określił 
najważniejsze zadania dla tej 
działalności. Rok 2012 i 2013 
będą latami o znaczeniu prio-
rytetowym w zakupach taboru 
i podnoszeniu informatyzacji 
usługi. 

Zakupy i zadania 2012: 

l  samochód śmiec ia rka  
na podwoziu trzyosiowym  
o pojemności pow. 21 m3, 

l  samochód śmieciarka na 
podwoziu o ładowności 
do 7,5 tony i ładowności  
7-8 m3, 

l  zintegrowany system moni-
torowania pojazdów GPS 
wraz z identyfikacją worków 
do selektywnej zbiórki oraz 
wszystkich typów pojemni-
ków do odpadów zmiesza-
nych, 

l  kontenery do odpadów 
budowlanych, 

l  przestawienie linii sortowni-
czej i ułożenie dróg dojazdo-
wych na terenie składowiska 
odpadów. 

Oczyszczanie 
ulic i placów oraz 
utrzymanie zieleni 
miejskiej 

Choć są to dwie różne dzia-
łalności, ale obie bardzo istot-
ne z punktu widzenia podno-
szenia estetyki miasta i dużego 
nacisku samorządu miejskiego 
na ich rozwój.

Zakupy i zadania 2012: 
l  automat szorująco-zbiera-

jący służący do mycia Placu 
Jana Pawła II, ul. Warszaw-
skiej i innych terenów, 

l  urządzenie do zbierania liści 
i trawy oraz załadunku na 
środek transportu,

l  ciągnik rolniczy z pługiem do 
odśnieżania, 

l  bieżące zakupy kosiarek, 
wykaszarek i pił spalino-
wych. 

Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt 

Jest to działalność bardzo 

wrażliwa, wymagająca speł-
nienia wielu wymogów sani-
tarnych, podlegająca ciągłej 
ocenie służb kontrolnych,  
a także częstej ocenie opinii 
społecznej. Zarząd spółki za 
niezbędne uznał ciągłe racjo-
nalne inwestowanie i w kon-
sekwencji poprawianie bytu 
bezdomnych zwierząt. Strate-
gia ta będzie utrzymana także  
w bieżącym roku. 

Zakupy i zadania 2012: 

l  komora chłodnicza na żyw-
ność,

l  instalacja solarna do pod-
grzewania wody, 

l  remont kanalizacji sanitar-
nej, 

l  budowa zadaszonej wiaty,
l  zakup 60 ocieplanych bud,
l  zakup przestawnych zada-

szonych boksów dla zwie-
rząt.

Ponadto w roku 2012 zre-
alizowano kilka przedsięwzięć  
z zakresu zadań ogólnozakła-
dowych: modernizację sieci 
komputerowej, monitoring 
bazy, kupiono agregat prą-
dotwórczy, rozpoczęto prace 
dotyczące budowy nowej stro-
ny internetowej firmy. 

Na wszystkie zadania 
inwestycyjne i remontowe  
w roku 2012 wydaliśmy ponad  
2,5 mln zł. Obiecująco zapo-
wiada się także bieżący rok, 
który ponoć ma być dla przed-
siębiorstw trudny. Na inwesty-
cje zamierzamy przeznaczyć 
2 mln zł. To dla naszej firmy 
duży wysiłek finansowy, bo jej 
roczne obroty wynoszą niecałe  
12 mln zł – informuje prezes 
Wojciech Jagodziński.

Spółka realizuje ambitne 
plany inwestycyjne


