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Podobnie jak w 2012 roku,  
Przedsiębiorstwo  
Usług Komunalnych  
w Ciechanowie sporą 
uwagę przywiązuje  
do inwestycji.  
Są one niezbędne  
dla prawidłowego  
rozwoju firmy. Ich 
głównym celem jest 
bowiem podnoszenie 
jakości świadczonych 
usług. 

Choć bieżący rok będzie dla 
wielu firm trudny, zarząd  
PUK wspierany przez 
swoją załogę, będzie w 

stanie przeznaczyć na inwestycje 
kwotę około 2 mln zł. 

W planie zakupów znalazło się 
6 głównych pozycji. 

Listę otwiera samochód cię-
żarowy z zabudową bramową  
i dźwigiem hydraulicznym, 
wyposażony w posypywarko-
solarkę i pług do odśnieżania. To 
specjalistyczny pojazd, kosztują-
cy kilkaset tysięcy złotych, które-
go głównym zadaniem będzie 
odbiór odpadów budowlanych. 

Zdaniem prezesa Wojciecha 
Jagodzińskiego, na tego typu 
usługi jest wbrew pozorom 
duże zapotrzebowanie. Z tego 
powodu spółka zdecydowała 
się na ten zakup. Będzie to już 
drugi tego typu pojazd, bardziej 
zaawansowany technologicznie 
od dotychczasowego. Ze wzglę-
du na swoją kompleksowość, 
powinien być przydatny nawet 
zimą. Stąd w zestawie posypy-

warko-solarka i pług do odśnie-
żania. 

W zakupach dokonywanych 
przez PUK nie ma przypadkowo-
ści. W ub. roku firma kupiła kil-
kadziesiąt pojemników do frak-
cji budowlanej, posiadających 
pojemność od 2,5 do 10 metrów 
sześciennych. Spółka wynajmuje 
je teraz  zleceniodawcom  indy-
widualnym oraz podmiotom 
gospodarczym.

W planie tegorocznych zaku-
pów znalazł się również samo-
chód ciężarowy z przyczepą do 
selektywnej zbiórki odpadów w 
systemie workowym. Firma od 
kilku lat przygotowuje się do 
nowych przepisów, mających 
wejść w życie w połowie bieżące-
go roku. Nakazują one samorzą-
dom i mieszkańcom wdrożenie 
na jak najszerszą skalę systemu 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Im więcej surowców wtórnych 
nie trafi na wysypisko, tym lepiej 
dla ochrony środowiska. Z tego 
powodu już od 1 lipca br. miesz-
kańcy  powinni  selekcjonować 
butelki PET, szkło, karton i tektu-
rę oraz frakcję zieloną, na skalę 
szerszą jak dotychczas.

Pojazd wraz z przyczepą  ma  
kilkanaście metrów długości. 
Jego zaletą jest wydłużona kabi-
na, mogąca pomieścić od 4 do 
6 pracowników obsługi. Dzię-
ki niskiemu podwoziu, łatwiej 
będzie można go obsługiwać. 

System wagowy to kolejny 
inwestycyjny zakup, po części 
wymuszony nowymi przepisami, 
pozwalający na rozliczanie ilości 
odbieranych odpadów według 
ich wagi. Każdy pojemnik, nie-
zależnie od wielkości, zostanie 

zważony. Pojazd może dotrzeć 
jednego dnia nawet do 2-3 
gmin. Jest na tyle nowoczesny, 
że będzie możliwe precyzyjne 
określenie, jaką ilość odpadów 
wytwarza każdy mieszkaniec 
obsługiwanej gminy. 

PUK zainwestuje też w roz-
budowę swojej sieci kompute-
rowej. W porównaniu z innymi 
wydatkami, na ten cel będą 
przeznaczone niewielkie kwoty. 
Nowy sprzęt wraz z oprogramo-
waniem zostanie wykorzystany 
m.in. do obsługi zintegrowane-
go system obsługi klienta.

Strona informatyczna ma 
kluczowe znaczenie dla powo-
dzenia całego przedsięwzięcia. 
Rocznie firma dostarczy miesz-
kańcom Ciechanowa ok. 240 tys.  
worków na surowce wtórne, 
nie licząc osiedli w zabudowie 
wielorodzinnej.  Wszystkie będą 
musiały zostać zaewidencjono-
wane  i rozliczone. 

W planie wydatków znalazło 
się również wybudowanie spe-
cjalnego przestawnego ogrodze-
nia na składowisku odpadów w 
Woli Pawłowskiej. Ogrodzenie 
składowiska to inwestycja wielo-
letnia, której zakres w kolejnych 
latach uzależniony jest od możli-
wości ekonomicznych spółki. 

Przesądzona jest także rozbu-
dowa schroniska dla bezdom-
nych zwierząt w Pawłowie. Goto-
wy jest już projekt tej inwestycji. 
W końcówce ubiegłego roku 
ciechanowska spółka komunal-
na zakupiła przenośne zestawy 
boksów dla psów. W ramach 
tegorocznego przedsięwzięcia 
m.in. przybędzie pomieszczeń 
kwarantanny dla czworonogów. 
Przesunięte zostanie ogrodze-
nie, dzięki czemu zwiększy się 
powierzchnia schroniska. To zaś 
pozwoli na budowę kolejnych 
boksów dla zwierząt. Docelowo 
może przybyć nawet 100 miejsc. 
Inwestycja odpowiada zwiększo-
nemu zapotrzebowaniu zgłasza-
nemu przez samorządy, które 
coraz rzetelniej podchodzą do 
swojego obowiązku opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. Nie 
od dziś wiadomo, że schronisko 
powinno być dla zwierząt miej-
scem przejściowym. Dlatego kie-
rownictwo PUK zachęca miesz-
kańców do przygarnięcia psa  
w ramach programu adopcji.

Kolejny rok 
pod znakiem 
inwestycji


