
Podsumowanie 2013 roku w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku 

 Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku powstał w 2010 roku w wyniku 

podziału Komunalnego Zakładu Budżetowego. Zakład zajmuje się m.in. gospodarką komunalną, 

utrzymaniem czystości i porządku oraz zieleni w mieście i gminie,  nadzorem nad firmą odbierającą 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, gminnym składowiskiem odpadów, bieżącym 

utrzymaniem dróg, prowadzi dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów – w Serocku oraz Dębem,  

oraz administruje gminnym zasobem mieszkaniowym. Powierzone zadania realizowane są przez 

zatrudnionych w zakładzie 23 pracowników oraz kilkudziesięciu Wykonawców wyłanianych w drodze 

przetargów. Realizacja ww. zadań wymaga nie tylko odpowiedniej organizacji pracy, ale również 

sprzętu który Zakład ciągle wzbogaca. W 2013 roku zakupiono nową zamiatarkę uliczną oraz 

samochód dostawczy do przewozu pracowników i materiałów niezbędnych do wykonywania 

powierzonych zadań. Zakład organizuje również prace dla osób wykonujących pracę w ramach prac 

publicznych, prac społecznie użytecznych oraz skierowanych z sądu do odpracowania kary na cele 

społeczne. W 2013 roku było to 38 osób. 

 Priorytetem zarówno władz Miasta i Gminy, ale i dyrekcji Zakładu jest nie tylko utrzymanie 

istniejącego stanu czystości i zieleni, ale również wzbogacanie i uatrakcyjnianie go czyniąc Serock 

uroczym, czystym i spokojnym zakątkiem, gdzie można przyjemnie pospacerować i wypocząć. 

Każdego roku Zakład planuje nasadzenia kolejnych drzew, krzewów, kwiatów oraz odnowienie i 

pielęgnację istniejącej zieleni. W 2013 roku nasadzono ponad 55 klonów na ulicach Warszawskiej i 

Pułtuskiej w Serocku, wykonano również nowe nasadzenia krzewów na rondzie w Wierzbicy oraz 

rondzie przy ul. Warszawskiej w Serocku. 

Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadaniem 

Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest nadzór nad prawidłową realizacją umowy 

dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Z terenu gminy zebrano ok. 950 ton 

odpadów komunalnych oraz prawie 700 ton odpadów opakowaniowych i 120 ton odpadów 

ulegających biodegradacji, które zostały poddane recyklingowi. Ponadto od 1 lipca 2013 roku na 

terenie gminy Serock utworzone zostały dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Jeden z nich funkcjonuje w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, drugi natomiast na 

terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe. W okresie od 01.07.2013r. do 

31.12.2013r.  

z PSZOK-ów skorzystało 544 osób. Ponad 90 ton odpadów, które dostarczyli Państwo  

do PSZOK-ów zostały przekazane do firm posiadających stosowane zezwolenia  

i zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa. 

   

Kolejnym zadaniem Zakładu, które traktowany jest jako zadanie priorytetowe, jest bieżące 

utrzymanie dróg. W ubiegłym roku na ten cel wydano kwotę przeszło 2.000.000 zł. Dzięki niej 

realizowano zimowe utrzymanie dróg, wyrównano i utwardzono powierzchniowo blisko 120 km dróg 

gruntowych (w tym 5,3 km utwardzono destruktem asfaltowym), załatano blisko 1240 m² ubytków w 

nawierzchni asfaltowej oraz wymieniono około 280 szt. znaków oznakowania pionowego. 

Odnowiono lub pomalowano blisko 3250 m² oznakowania poziomego. Wykonano gruntownej 

naprawy fragmentu (526 m2) chodnika w Ludwinowie Zegrzyńskim. Odśnieżaniem objęto blisko 150 



km dróg gminnych i  blisko 22 km chodników. Ponadto na drogach gminnych wykonano szereg prac 

polegających na konserwacji istniejących rowów, przepustów drogowych i odwodnień, usunięto kilka 

tysięcy m²  zakrzaczeń, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na kilkuset drzewach, zbierano odpady 

oraz koszono trawę na poboczach dróg i terenach zielonych. Na bieżąco utrzymywano w należytym 

porządku  ścieżki i szlaki turystyczno-dydaktyczne. Wielokrotnie przeprowadzano mechaniczne 

zamiatanie dróg o nawierzchni utwardzonej. 

 Zakład administruje 223 lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W 

2013 roku w skład ww. zasobu włączono kolejny nowy budynek z 20 lokalami komunalnymi 

zlokalizowany w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej 2. W skład mieszkaniowego zasobu wchodzą 

budynki o zróżnicowanym stanie technicznym. W 2013 roku Zakład przeprowadził remont 

zabytkowego budynku – dawnego zajazdu napoleońskiego – zlokalizowanego w Serocku przy ul. 

Pułtuskiej. Gruntowny remont więźby dachowej oraz całkowitą wymianę dachówki ceramicznej 

wykonano pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. 
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