Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
ul. Farna 4 05-660 Warka
tel. 48 667 32 99, fax. 48 667 22 85
e-mail: zuk@zukwarka.pl

Dział Handlowy
ul. Farna 4 05-660 Warka
tel. 48 332 00 92
e-mail: handlowy@zukwarka.pl

INFORMACJA HANDLOWA
Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. mieści się przy ul .Farna 4 i jest to adres siedziby
władz Spółki, oraz działów księgowo-finansowych .Główna Baza sprzętowa i działy usługowe
zakładu znajdują się przy ul. Grójeckiej 24. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/362/10 z
dnia 20.05.2010r, Zakład Usług Komunalnych, ul. Farna 4, 05–660 Warka, został z dniem 03.08.2010
roku przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowa struktura
Przedsiębiorstwa zapewniła instrumenty ekonomiczne oraz środki techniczne do skutecznej obsługi
naszych mieszkańców , dostarczając im podstawowych usług komunalnych .Zakład nasz
zorganizowany jest wg czytelnych i profesjonalnych struktur organizacyjnych i składa się z
następujących działów głównych :

Energetyka Cieplna
Wodociągi i Kanalizacja
Oczyszczanie Miasta
Usługi Pozostałe
W ramach tych rozwiązań systemowych , poszczególne działy techniczne posiadają w swojej
ofercie następujące usługi i możliwości inwestycyjne skierowane do naszych klientów :

Energetyka Cieplna
Podstawowymi zadaniami są:
•
•

eksploatacja, konserwacja, remonty sieci i urządzeń do produkcji ciepłej wody i centralnego
ogrzewania,
produkcja, przesyłanie i dystrybucja ciepła,

Zakres działania obejmuje miasto Warka (kotłownie, sieci i instalacje) na podstawie koncesji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki:
•
•
•
•
•
•

kotłownia gazowa os. 35-lecia 9 – co + cwu oraz sieci zewn.
kotłownia gazowa ul. Polna 19 – co + cwu oraz inst. zewn.
kotłownia gazowa ul. Warszawska 28 – co + cwu oraz inst. zewn.
kotłownia gazowa ul. Fabryczna 7A – co + cwu
kotłownia gazowa ul. Puławska 37 – co + cwu
kotłownia gazowa os. Wysockiego 3 – co oraz inst. zewn

Na podstawie umów:
•
•
•
•
•

Kotłownia gazowa Pl. Czarnieckiego 1
Kotłownia gazowa ul. Farna 4
Kotłownia gazowa ul. Warszawska 24 – co + inst. wewn.
Kotłownia gazowa ul. Wójtowska 1 – co + inst. wewn.
Kotłownia gazowa ul. Długa – co + inst. wewn.

Dla potrzeb własnych kotłownia węglowa Grójecka 24 – co + cwu (zimą)

Wodociągi i Kanalizacja
Podstawowymi zadaniami są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapewnienie wydobycia wody ze studni głębinowych,
uzdatnianie wody w procesie technologicznym,
eksploatacja i utrzymanie w ruchu urządzeń i sieci wodociągowych,
konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sieci wodociągowych,
eksploatacja i utrzymanie w ruchu urządzeń i sieci kanalizacyjnych,
konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sieci kanalizacyjnych,
oczyszczanie ścieków w procesie technologicznym na oczyszczalni,
świadczenie usług dla ludności w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
wykonywanie zadań inwestycyjnych na zlecenie UM w zakresie wodno-kanalizacyjnym.

Zakres działania obejmuje eksploatację:
•
•
•
•
•
•

studnie głębinowe
stacje uzdatniania
stacja pomp II-go stopnia
przepompownie ścieków
pompownie UZT
oczyszczalnie ścieków

Oczyszczanie Miasta
Oddział Oczyszczania Miasta Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. działa na terenie Miasta i
Gminy Warka i zajmuje się w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utrzymaniem czystości i porządku w mieście,
utrzymaniem zieleni miejskiej, parków i trawników,
odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych,
sprzątaniem ulic i placów miejskich oraz posesji komunalnych,
utrzymaniem i eksploatacją gminnego składowiska odpadów komunalnych,
utrzymaniem dróg gminnych,
świadczeniem usług transportowych – odpadów komunalnych,
zapewnieniem przejezdności dróg gminnych i chodników w okresie zimowym,
obsługą imprez masowych,
likwidacją dzikich wysypisk,
obsługą szaletu miejskiego,
odbiorem elektroodpadów,
jesteśmy gotowi do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
wykonujemy prace na zlecenie koparko-ładowarką,
oferujemy transport materiałów sypkich: żwiru, piachu, tłucznia itp.
dysponujemy sprzętem do równania dróg i placów,
świadczymy usługi w zakresie wynajmu sprzętu

Usługi Pozostałe
Stacja paliw:
•

sprzedajemy paliwa najlepszej jakości – benzynę bezołowiową Pb 95 i olej napędowy jak
również oleje i inne akcesoria samochodowe,

oferujemy wymianę butli z gazem propan – butan w butlach 11 kg, sprzedaż gazu na miejscu na stacji
paliw lub z dowozem do klienta (telefonu, pod którym przyjmowane są zamówienia na dostawę gazu:
48 667 23 38 w godz. 700 do 1500) Godziny otwarcia stacji paliw: poniedziałek – sobota w godz. 600 2200, niedziela w godz. 1200 - 2000
Usługi remontowo-budowlane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace malarskie,
licowanie ścian płytkami,
murowanie i tynkowanie,
podłogi (wylewki i wykładziny),
montaż ścianek gipsowo kartonowych,
montaż paneli podłogowych i ściennych,
układanie chodników z kostki lub płytek,
prace ziemne koparkami,
usługi transportowe.

Ofertę naszą kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm. Oferujemy konkurencyjne
ceny. Wstępna wycena gratis.

Usługi pogrzebowe:
Cmentarz komunalny w Warce jest cmentarzem będącym własnością Gminy Warka a zarządzanym
przez ZUK w Warce Sp. z o.o. Zajmuje on powierzchnię 1,63 ha.
Pierwszy pochówek na cmentarzu komunalnym w Warce odbył się w 1994 roku.
Na cmentarzu komunalnym w Warce pochowanie zwłok odbywa się w grobach tradycyjnych
(przeznaczonych do pochowania trumien) ziemnych i murowanych dwu lub czteroosobowych.
Wybór rodzaju grobu należy do osoby uprawnionej do pochowania zmarłego.
Od miesiąca maja 2011 roku kierownictwo Spółki rozszerzyło możliwości inwestycyjno-remontowe i
skierowało ofertę do klienta indywidualnego oraz do firm o następującym zakresie:

1. Sprzedaż kruszywa oraz piasku wraz z dowozem do klienta.
2. Wynajem specjalistycznego sprzętu budowlanego:
a) maszyna do utwardzania terenu;
b) maszyna do przecisków drogowych;
c) koparko-ładowarka.
3. Przeprowadzki i usługi transportowe z HDS.
4. Usługi sprzątające biur, hal zakładowych, klatek schodowych, magazynów, terenów
zewnętrznych itp.
5. Usługi remontowe pomieszczeń, chodników, nawierzchni.
6. Równanie dróg, placów i innych terenów.
7. Koszenie rowów i terenów w obrębie pasów drogowych.
8. Usługi sezonowe:
a) odśnieżanie placów, chodników, ulic;
b) utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych;
c) przecinka drzew.
9. Wynajem:
a) dwa pomieszczenia biurowe o powierzchni ok. 15m2 każde;
b) miejsca parkingowe pod samochody TIR w bazie ZUK w Warce przy ul. Grójeckiej 24

Decyzjami Zarządu Spółki zmieniono strukturę i organizację Firmy w celu dostosowania do nowych zadań
i obowiązków profesjonalnej obsługi naszych klientów , oraz nadążania za zmieniającymi się wymogami
rynku i konkurencji .Utworzono Biuro Obsługi Klienta do kompleksowego i fachowego działania dla naszych
klientów . Powstał też Dział Handlowy do pozyskiwania klientów wewnętrznych i zewnętrznych
indywidualnych , oraz firm .Wszystkie te działania i wysiłki podyktowane są troską o profesjonalizm i
skuteczność w wykonywaniu obowiązków wobec obecnych i przyszłych klientów naszego Przedsiębiorstwa.

