
GÓRNOKREDOWA 
Z KONSTANTYNOWA

Bezpłatny kwartalnik informacyjny
Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
Nr 1/2018

Taką wodę mają w kranach mieszkańcy gminy Konstantynów Łódzki. 
Jest ona jedną z najlepszych jakościowo i najtańszych w regionie, zawie-
ra wiele korzystnych dla zdrowia pierwiastków i związków chemicznych 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, między in-
nymi: wapń, sód, potas, magnez, fluorki. Woda jest czerpana z trzech 
studni głębinowych (z poziomu górnej kredy). Jedno z ujęć dostarcza 
wodę o parametrach wody źródlanej, co potwierdził Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego. Nie musi być ona uzdatniana (oczyszczana). 
Woda z dwóch pozostałych studni wymaga jedynie usunięcia nadmiaru 
żelaza i manganu. Robi się to poprzez jej napowietrzanie i filtrowanie, bez 
stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. 

Co ciekawe, konstanty-
nowska woda nie ma  

w ogóle kontaktu  
z „chemią”, ponieważ nie 
musi być dezynfekowana 
(chlorowana) - dociera do 
odbiorców niemal prosto 

ze studni.

Prosto ze studni i bez chemii

WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY
Mętność 0,26 FNU=NTU  (norma: 1)

Odczyn 7,6 pH  (norma: 6,5-9,5)
Sód < 5 mg/l  (norma: 200)

Fluorki 0,19 mg/l  (norma: 1,5)
Amonowy jon – 0,05 mg/l  (norma: 0,5)

Mangan 2,98 µg/l  (norma: 50)
Żelazo 81,60 µg/l   (norma: 200)

Potas 5,20 mg/l  (norma: -)
Magnez 2,70 mg/l  (norma: 125)

Wapń 77,80 mg/l  (norma: -)
Twardość 214mg/l CaCO3  
(miękka/ średniotwarda)

Światowy Dzień Wody - 22 marca 2018 r.
DZIEŃ OTWARTY STACJI UZDATNIANIA WODY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody w Konstantynowie Łódzkim przy  
ul. Wodociągowej 7, które odbędą się 22 marca (czwartek) w godz. 9:00-15:00. 
Na pl. Kościuszki zostanie podstawiony bezpłatny bus, który dowiezie na miejsce zainteresowanych zwiedzaniem.

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ odbywa się corocznie (od 1993 r.) w celu uświado-
mienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Tegoroczny 
temat - „Przyroda dla wody” - dotyczy możliwości wykorzystania rozwiązań dostępnych w przyrodzie w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą w XXI wieku. Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, 
prowadzą do kryzysów wodnych, które obserwujemy na całym świecie. Wszystkie powodzie i susze, a także 
zanieczyszczenie wód są potęgowane przez degradację roślinności, gleb, rzek oraz jezior. Zaniedbując nasze 
ekosystemy, utrudniamy wszystkim dostęp do wody, która jest tak potrzebna dla przetrwania i rozwoju nas 
wszystkich.

BEZPŁATNY BUS: 

wyjazd: co 30 minut w godz.: 
8.45 - 14.15 – pl. Kościuszki 
(Kościół NNMP)

Wszystkim Klientom  
i Partnerom życzymy  

zdrowych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych

Zarząd i Pracownicy 
PKGKŁ Sp. z o.o.

powrót: co 30 minut w godz.: 
10.00 - 15.00 – ul. Wodociągowa 7 (SUW)



GÓRNOKREDOWA…
– z czego wynikają  
ceny?

Podstawową działalnością PKGKŁ 
Sp. z o.o. jest produkcja i sprzedaż 
wody oraz odbiór i oczyszczanie 
ścieków. Przedsiębiorstwo eksplo-
atuje sieć wodociągową o łącznej 
długości ponad 80 km, zaopatrując 
prawie 100% mieszkańców. Długość 
sieci wodociągowej oraz kanaliza-

cji sanitarnej stale rośnie. Sieć kana-
lizacji sanitarnej wynosi ponad 38 
km. Eksploatowanych jest ponadto 
9 przepompowni ścieków. Przedsię-
biorstwo zleca oczyszczanie ście-
ków Grupowej Oczyszczalni Ście-
ków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej 
(GOŚ ŁAM), który jest jedynym pod-
miotem mogącym świadczyć usłu-
gi w zakresie oczyszczania ścieków 
komunalnych z terenu Konstanty-
nowa Łódzkiego.

Spółka sukcesywnie remontuje, 
modernizuje, a przede wszystkim 

prowadzi nowe inwestycje w zakre-
sie sieci wodociągowej i sanitarnej, 
co wiąże się z dużymi kosztami i na-
kładami. Zaniedbywanie remon-
tów i modernizacji sieci kanalizacyj-
nej może mieć negatywny wpływ 
na stan środowiska naturalnego, 
ponieważ zwiększa ryzyko przedo-
stawania się do gruntu nieczystości, 
które zatruwają glebę, wody grun-
towe i lokalne cieki wodne. 

W związku z licznymi inwestycja-
mi prowadzonymi przez Spółkę, 
po 4 latach niezmiennych cen, 

Po 40 latach nieprzerwanej pracy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) dokonano jej  
gruntownej modernizacji polegającej m.in. na:
• remoncie wszystkich studni głębinowych wraz z wymianą pomp na nowe,
• wymianie ciągu technologicznego, m.in. filtrów, napowietrzaczy, pomp sieciowych,
• remoncie zbiorników wody uzdatnionej,
• remoncie budynku stacji trafo wraz z modernizacją urządzeń,
• zagospodarowaniu terenu SUW, 
• zautomatyzowaniu procesów uzdatniania wody, 
• budowie instalacji fotowoltaicznej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 197 209 zł,  
w tym pożyczka z WFOŚiGW 6 815 311 zł i środki własne 1 381 898 zł.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
dla Konstantynowa Łódzkiego

PRZED

PO

Zestaw pomp sieciowych Ciągi technologiczne 
(uzdatnianie wody surowej) Budynek technologiczny



EKO-PORADY
Dbaj o środowisko, pamiętaj, że do ka-
nalizacji sanitarnej nie wolno wrzucać:  

• artykułów higienicznych (patycz-
ki kosmetyczne, podpaski, chus-
teczki nawilżane, waciki, itp.),

• materiałów opatrunkowych, 
• niedopałków papierosów,
• torebek foliowych,
• korków i nakrętek,
• odpadów kuchennych, resz-

tek jedzenia,
• żwiru z kuwety,
• materiałów i chemii budowla-

nej (żwir, piasek, szkło, kleje, itp.), 
• tekstyliów,
• odpadów płynnych, które nie 

mieszają się z wodą m.in. farb, 
lakierów, oleju, tłuszczów, 

• substancji łatwopalnych i wy-
buchowych (benzyny, nafty, 
oleju opałowego, itp.) 

• substancji żrących i toksycz-
nych - silnych kwasów, zasad, 
chemikaliów i lekarstw, 

• niezidentyfikowanych i nieoczysz-
czonych ścieków ze szpitali, 
ośrodków zdrowia i zakładów 
weterynaryjnych 

• ścieków bez wstępnego oczysz-
czenia ze stołówek, stacji paliw, 
warsztatów samochodowych, 
zakładów przemysłowych

• wód opadowych, 

ponieważ powoduje to:
- wzrost ceny za odprowadzane 
ścieki sanitarne przez miejską sieci 
kanalizacyjną,
- uwalnianie się odorów z kanalizacji 
sanitarnej poprzez wpusty i rynny,
- przeciążenie sieci kanalizacyjnej

ŚMIECI WRZUCANE DO SEDESU 
POWODUJĄ ZATORY KANALIZACJI 

SANITARNEJ ORAZ USZKADZAJĄ 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW,  

CO MA WPŁYW NA CENĘ  
ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW!

Przyłącz się
Z obliczeń wynika, że przyłączenie nieruchomości  

do sieci kanalizacyjnej jest opłacalne.
Informujemy, że PKGKŁ Sp. z o.o. kontynuuje „Programu budowy pod-
łączeń” na dogodnych dla Państwa warunkach (od etapu projekto-
wania, poprzez  budowę,  do podpisania umowy na odbiór ścieków). 
Zlecając nam usługę podłączenia do kanalizacji zyskujecie Państwo 
możliwość spłaty całej należności w 36 miesięcznych równych ratach.

W celu podłączenia się do sieci wystarczy złożyć  wniosek do PKGKŁ Sp. 
z o.o. o wybudowanie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji 
sanitarnej w ramach ww. Programu (dostępny na stronie: www.pkgkl.pl  
w zakładce „Formularze do pobrania”). Podłączenie nieruchomości 
do kanalizacji sanitarnej pozwala na dwu-, trzykrotne  obniżenie kosz-
tów pozbywania się nieczystości ciekłych.

w grudniu 2017 r. weszła w życie 
nowa taryfa dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na rok 
2018. Cena wody wzrosła z 3,16 
w 2017 r. do 3,99 zł netto/m3. Po-
wodem wzrostu cen za wodę był 
w głównej mierze wzrost kosztów 
wynikających z realizacji inwestycji 
„Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody dla Konstantynowa Łódzkie-
go” (podatek od nieruchomości, 

odsetki od pożyczek, spłata rat 
kapitałowych). Ponadto eksplo-
atacja sieci wymaga ponoszenia 
kosztów jej obsługi: przeglądów, 
opłat za pobór wody, kosztów 
energii elektrycznej, płukania sie-
ci, przeprowadzania kontroli, pro-
wadzenia ciągłych analiz jakości 
wody, usuwania awarii, itp. w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa zasi-
lania w wodę dla całego miasta, 
w tym również do gaszenia poża-

rów przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną. Z drugiej strony Przedsiębiorstwo 
renegocjowało warunki i cenę za 
oczyszczanie ścieków, w rezulta-
cie cena za oczyszczanie ścieków  
w roku 2018 w porównaniu do roku 
ubiegłego spadła  z 6,55 do 6,01 zł/
m3 w przypadku odbiorców indy-
widualnych  i z 9,21 do 7,88 zł/m3  
w przypadku pozostałych odbiorców.

Konstantynowska „kranówka”, porównywalna z wodą źródlaną   
jest  wielokrotnie tańsza od butelkowanej wody źródlanej 

Czynniki cenotwórcze

koszty obsługi

opłaty za korzystanie ze środowiska

oczyszczanie ścieków

energia elektryczna

raty i odsetki
podatek

Porównanie wody butelkowanej z „kranówką” z Konstantynowa Łódzkiego  
wg. ceny wody obowiązującej na koniec lutego 2018 r.



Jako firma o ugruntowanej pozycji na rynku usług komunalnych proponujemy szeroki wachlarz  
usług kierowanych do wszystkich typów klientów z terenu Konstantynowa Łódzkiego i okolic.

Nasze usługi świadczymy po konkurencyjnych cenach! 
Aby zapoznać się ze szczegółami oferty prosimy o kontakt pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Pawła II 44

tel. 42 211 13 19,  42 211 13 05 
biuro@pkgkl.pl    ww.pkgkl.pl    

całodobowy tel. interwencyjny 509 - 858 - 361

Polub nas!  fb/pkgkl.konstantynowlodzki

Gospodarka wodno-kanalizacyjna – dostarczanie wody z ujęć górnokredowych, pod odpowiednim ciśnie-
niem i wysokiej wydajności o parametrach wody źródlanej, odprowadzanie ścieków do Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Łodzi, budowa oraz eksploatacja sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
Gospodarka cieplna – utrzymanie i eksploatacja sieci ciepłowniczej, dostarczanie energii cieplnej, obsługa 
węzłów cieplnych, usuwanie awarii wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Gospodarka mieszkaniowa – administrowanie ok. 460 lokalami komunalnymi (ok. 16 tys. m2), zarządzanie 
111 Wspólnotami Mieszkaniowymi (ok. 43 tys. m2)
Pozostałe usługi komunalne – administrowanie targowiskiem miejskim, utrzymanie zieleni, porządku i czy-
stości w mieście

Polecamy Państwu korzystanie z naszych usług komercyjnych w zakresie:

kompleksowej realizacji podłą-
czeń wodociągowo-kanalizacyj-
nych do sieci miejskiej (projekto-
wanie, budowa) z rozłożeniem 
płatności na dogodne raty,
usuwania awarii na przyłączach 
wodociągowo-kanalizacyjnych,
czyszczenia i udrażniania kana-
lizacji,
robót ziemnych: wykopy i wy-
wóz ziemi, równanie, spychanie, 
wynajmu koparki.

zarządzania oraz administrowa-
nia nieruchomościami w oparciu 
o wykwalifikowany zespół posia-
dający koncesję zarządcy nieru-
chomości, w tym m.in:
• nadzór nad ciągłością do-

staw mediów,
• bieżąca konserwacja,
• usuwanie awarii,
• organizacja zebrań Wspól-

not Mieszkaniowych,
• utrzymanie porządku/czy-

stości,
• prowadzenie księgowości.

usług porządkowych m.in.:
• zamiatania ręcznego, 
• sprzątania przystanków ko-

munikacyjnych, 
• usuwania zbędnych reklam  

i ogłoszeń,
utrzymania i pielęgnacji zieleni 
m.in.: 
• koszenia trawników, 
• grabienia trawy i liści, 
• wywozu odpadów
• cięcia żywopłotów, 
wynajmu ciągnika/przyczepy  
z obsługą.

Tel. 42 211 13 19
wew. 113,103

wodkan@pkgkl.pl

Tel. 42 211 13 19
wew. 162-165

mieszkaniowka@pkgkl.pl

Tel. 42 211 13 19
wew. 114

uslugi@pkgkl.pl

Oferta PKGKŁ Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.  
działa na terenie Konstantynowa Łódzkiego niemalże od połowy XX w. 
Wykonujemy usługi w zakresie usług komunalnych, obsługi mieszkań-
ców oraz inwestorów.


