


Od wielu lat - bez względu na porę roku, czy pogodę, rzetelnie pracujemy na rzecz naszego miasta, dbając 

każdego dnia o utrzymanie czystości i porządku na jego terenie.  

Priorytet firmy, to przede wszystkim zapewnienie komfortu  i bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności. 

Dostosowując się do potrzeb i wymagań rynkowych, wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 

poszerzając stale wachlarz świadczonych usług, realizowanych za pomocą naszych 

zakładów branżowych
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Podsumowanie sytuacji finansowej za lata 2018-2019 oraz planowane przychody na rok 2020. 

W roku 2019 łączny przychód netto ze sprzedaży usług wyniósł 18,4 mln złotych.

➢ W roku 2020 oczekiwany jest wzrost do poziomu około 23 mln złotych.

PRZYCHODY 2018 

(wykonanie)

2019               

(wykonanie)

2020                     

(plan)

Usługi, w tym 15 495 835 18 310 462 22 203 000

ZOM 8 315 033 9 728 586 11 304 000

ZUR 7 180 802 8 581 876 7 948 000

ZUZ 2 951 000



Sprzęt i pojazdy zakupione w 2019r.

NAZWA ILOŚĆ SZT.

Samochód ciężarowy do 3,5 t 2

Samochód osobowy 1

Kosiarka samojezdna 1

Kosa spalinowa ręczna 8

Dmuchawa do liści plecakowa 3

Dmuchawa do liści ręczna 2

Odkurzacz do liści 3

Nożyce do żywopłotu 3

Ssawa do liści 1

Tablety przemysłowe 18

Zamiatarko odśnieżarka 3

Opryskiwacz do chwastów 2
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Zakład Oczyszczania Miasta 

❑ odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz firm na terenie miasta Świętochłowice, 

❑ dbałość o środowisko naturalne, poprzez sukcesywne wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

❑ odbiór odpadów problemowych w ramach MPZOP (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 

Problemowych),

❑ letnie oraz zimowe oczyszczanie ulic placów, chodników i przystanków komunikacji miejskiej,

❑ opróżnianie koszy ulicznych. 



Zakład Oczyszczania Miasta 

Priorytet działalności tego branżowego zakładu, stanowi przede wszystkim szeroko pojęty wywóz

odpadów. Obejmuje on odbiór 5 frakcji odpadów komunalnych, zarówno z nieruchomości

zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna), jaki i nieruchomości niezamieszkałych -

począwszy od firm, poprzez jednostki oświatowe, sklepy itp. Łącznie z tych nieruchomości

odebrano 18 369 t odpadów z czego :

➢ z zamieszkałych 14 542,421 t odpadów;

➢ z niezamieszkałych 3827,572 t odpadów;



Zakład Oczyszczania Miasta 

Jako zakład mający na celu przede wszystkim dbałość o środowisko naturalne, sukcesywnie

wprowadzamy na nasz lokalny rynek coraz to nowe rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki

odpadów;

➢ W ramach akcji - „Niebieski wkracza do akcji”, wyposażono nieruchomości w 1 000 szt.  nowych 

pojemników do zbiórki makulatury.



Zakład Oczyszczania Miasta 

Cyklicznie – jeden raz w miesiącu dla zapewnienia wygody i komfortu mieszkańców, uruchamiany

jest Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych. Odbywa się on zgodnie z ogólnodostępnym

harmonogramem – w konkretnych godzinach oraz poszczególnych dzielnicach naszego miasta.

Do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych można bezpłatnie przekazywać:

➢ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

➢ przeterminowane leki;

➢ zużyte baterie i akumulatory;

➢ zużyte świetlówki;

➢ zużyte oleje;

➢ chemikalia z gospodarstw domowych;

➢ farby i tusze drukarskie.



Zakład Oczyszczania Miasta 

Zakład Oczyszczania Miasta – jak sama nazwa wskazuje, realizuje również zadania związane

z utrzymaniem czystości i porządku na terenie naszego miasta. W ramach umowy zawartej

z Gminą, realizujemy następujące zadania:

➢ Ręczne oczyszczanie chodników, parkingów, placów i innych miejsc publicznych – ogółem

zabiegom tym poddane zostało łącznie aż 56 tys. m2 powierzchni;

➢ Mechaniczne utrzymanie czystości jezdni na terenie naszego miasta – całkowity obszar objęty

oczyszczaniem to 147 463 m2 powierzchni;



Zakład Oczyszczania Miasta 

➢ Opróżnianie, utrzymanie i dezynfekcja 319 koszy ulicznych zlokalizowanych na obszarze

całego miasta – łącznie w skali roku odebrano i unieszkodliwiono z nich aż 89 ton

odpadów;
➢ Oprysk chwastów w newralgicznych miejscach wymagających tego typu zabiegów,

dokonywany jest przez pracowników posiadających niezbędne certyfikaty

z wykorzystaniem wyłącznie atestowanych środków chwastobójczych. Każdorazowo,

ze względu na bezpieczeństwo oraz troskę o zdrowie ludzi i zwierząt - do publicznej

wiadomości podana zostaje informacja o planowanych zabiegach;

➢ Utrzymywanie czystości wszystkich przystanków komunikacji miejskiej wraz z myciem

oraz dezynfekcją wiat przystankowych, ławek, oraz słupów oświetleniowych.



Zakład Oczyszczania Miasta 

W ramach usług komercyjnych - Zakład Oczyszczania Miasta świadczy usługi związane

z podstawieniem kontenerów na różnego typu odpady – począwszy od odpadów gruzowych,

pobudowlanych, wielkogabarytowych i wielu innych.



Zakład Usługowo Remontowy

❑ budowa dróg, ulic i chodników oraz innych elementów małej architektury,

❑ naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg, ulic i chodników,

❑ roboty rozbiórkowe budynków i obiektów budowlanych,

❑ zimowe utrzymanie ulic, placów, chodników,

❑ sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów samochodowych,

❑ bieżące utrzymywanie czystości i porządku w obszarach zieleni miejskiej, parkach, na skwerach              

i zieleńcach, koszenie, zgrabianie trawy i liści,

❑ bieżące utrzymanie placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „street workout”,

❑ bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach Świętochłowic.



Zakład Usługowo Remontowy

Priorytetem działalności tego zakładu w roku 2019 były, przede wszystkim roboty budowlano

drogowe. Jednym z przyjętych do realizacji zadań była przebudowa ulicy Wiśniowa / Bukowa.

Wykonano następująco prace:

➢ Warstwę konstrukcyjną jezdni,

➢ Wybrukowanie miejsc parkingowych.

➢ Ułożenie mieszanki mineralno - asfaltowej,

➢ Odwodnienie,



Zakład Usługowo Remontowy

Kolejnym przyjętym zadaniem był remont skrzyżowania ulic 1 Maja / Metalowców.

➢ Miejscowe odtworzenie warstwy konstrukcyjnej;

➢ Ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej;

➢ Oznakowanie poziome jezdni.



Zakład Usługowo Remontowy

Kolejnym przyjętym zadaniem była modernizacja toru speedrowerowego na terenie OSiR Skałka.

Wykonano następująco prace:

➢ Profilowanie toru;

➢ Wykonanie nawierzchni;

➢ Montaż trybun.



Zakład Usługowo Remontowy

Kolejnym zadaniem jest utrzymanie i konserwacja będącego własnością Gminy Świętochłowice

oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków i zieleńców, chodników i przejść dla pieszych.



Zakład Usługowo Remontowy

Kolejnym zadaniem jest letnie i zimowe utrzymanie czystości i przejezdności dróg na terenie naszego

miasta.



Zakład Usługowo Remontowy

Pozyskujemy również prace na rynku komercyjnym, wykraczające poza tryb IN-HOUSE.

Jedną z takich robót w roku 2019 był remont ulicy Kościelnej w Świętochłowicach.

Wykonano następujące prace:

➢ Założenie krawężników;

➢ Remont chodników;

➢ Odwodnienie jezdni;

➢ Ułożenie mieszanki asfaltowej.



2020



Zakład Utrzymania Zieleni

❑ bieżące utrzymywanie czystości i porządku w obszarach zieleni miejskiej, parkach,                           

na skwerach i zieleńcach,

❑ bieżące utrzymanie placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „street workout”,

❑ utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Świętochłowice, 

❑ koszenie, zgrabianie trawy i liści,

❑ nasadzenia oraz pielęgnacja drzew, krzewów, bluszczy,

❑ bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Świętochłowic.

Rozszerzenie struktury organizacyjnej w spółce – nowy zakład nowe zadania:



Zakład Utrzymania Zieleni

Do zadań Zakładu Utrzymania Zieleni należy między innymi pielęgnacja niskiej

i wysokiej zieleni w pasach drogowych. W ramach umowy z Gminą, wiosną tego roku

zostały wykonane nasadzenia drzew na niżej wymienionych lokalizacjach

➢ ul. Stawowa, 

➢ ul. Nowa,

➢ Park Heiloo,

➢ Rondo przy Centrum Handlowym Zgoda, 

➢ Rondo im. Jana Pawła II.



Zakład Utrzymania Zieleni

W ramach umowy z miastem, zajmujemy się pielęgnacją zieleni w parkach, na skwerach

oraz utrzymaniem placów zabaw i siłowni plenerowych. W ostatnim czasie, w różnych

rejonach miasta zostały ustawione nowe ławki parkowe wraz z koszami ulicznymi.



Zakład Utrzymania Zieleni

Do zadań naszego zakładu, należy również utrzymanie dobrego stanu technicznego oznakowania

pionowego oraz poziomego. W tym zakresie zajmujemy się naprawą uszkodzonych znaków lub

wymianą ich na nowe.



Zakład Oczyszczania Miasta

Wprowadził i udostępnił mieszkańcom, nowoczesny system informacji o odbiorze odpadów, 

poprzez możliwość instalacji w swoich telefonach aplikacji pn. „Czyste Świętochłowice”. 

Jej zaletą jest w szczególności:



Zakład Oczyszczania Miasta

W związku z panującą pandemią COVID 19, zakład podjął działania mające na celu maksymalną 

ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności poprzez:

➢ Przeprowadzenie dezynfekcji miejsc publicznych na terenie naszego miasta  parą wodną,  

o temperaturze 130oC  



Zakład Oczyszczania Miasta

W związku z panującą pandemią podjęliśmy również działania w zakresie dezynfekcji ulic. 

Realizując to zadanie, szczególny nacisk kładliśmy na zachowanie zasad bezpieczeństwa.                                       

W tym celu:

➢ Do dezynfekcji użyto wyłącznie atestowanych środków, obojętnych i nieszkodliwych 

dla zdrowia ludzi i zwierząt;

➢ Prace związane z dezynfekcją prowadzone były wyłącznie w godzinach wczesno-porannych.



Zakład Oczyszczania Miasta

Od początku wybuchu pandemii pozostajemy z mieszkańcami w tym trudnym okresie, służąc

wszechstronną pomocą związaną z bezpiecznym pozbyciem się wytworzonych odpadów.

W związku z tym zapewniamy:

➢ Profesjonalne podejście do klienta, 

➢ Stały kontakt telefoniczny z osobami pozostającymi  w izolacji bądź kwarantannie,

➢ Dostarczenie opakowań ochronnych (worki, pojemniki), 

➢ Współpracę z firmą wyspecjalizowaną w transporcie odpadów zainfekowanych. 





Dziękujemy za uwagę


