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                    MIASTO PRZEMYŚL 

 Powierzchnia miasta: 46,19 km² (4376 ha) 
 Rzeczywista liczba mieszkańców: 63 tys. 
 Liczba mieszkańców zameldowanych: 52 tys. 



 



 



PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o.  
- siedziba Zarządu Spółki 

 



      KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 

 PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o pod różnymi 
nazwami    (firmami) istnieje na  rynku usług komunalnych od czasów 
przedwojennych. Jej  współczesna historia  zaczyna się w  1951 roku, 
początkowo jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a 
następnie jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , 
Przemyska Gospodarka Komunalna SITA Spółka z o.o. oraz Przemyska 
Gospodarka Komunalna  Spółka z o.o. do dzisiaj. 

 Powojenna historia Przedsiębiorstwa obejmowała działalność usługową w 
zakresie administracji cmentarzami, targowiskami, hotelami i zasobami 
mieszkaniowymi, wywozem odpadów komunalnych i oczyszczaniem 
miasta, zaopatrzeniem w wodę, budową i remontem dróg, a także 
transportem miejskim. Do 1999 roku Spółka administrowała również 
miejskim składowiskiem odpadów( wtedy -wysypiskiem). 

 

 

 





• Działalność służb komunalnych w mieście Przemyślu przed rokiem 
1951   

• Powstanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 
Przemyślu  ( kopia uchwały z dnia 19.02.1951) z połączenia 
wodociągów i zakładu oczyszczania 

• Włączenie działalności hotelowej do przedsiębiorstwa – 1952 r. 
• Włączenie do MPGK Zieleni Miejskiej i Cmentarzy w 1953 r. – na 

podstawie decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej.  
 

 



 W latach 70 i 80- tych nastąpił podział firmy na mniejsze w pełni 
samodzielne zakłady – PGK, PWiK , MPK, RBDM 

 W okresie ostatnich 20 lat zakres działalności oraz struktura 
organizacyjna wielokrotnie ewoluowała dostosowując się do zmieniającej 
się rzeczywistości gospodarczej i rynkowej. 

 Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przeszła pełną drogę 
przekształceń własnościowych  poczynając od  komercjalizacji gminnego 
przedsiębiorstwa   w dniu 15 stycznia 1993 roku, poprzez tzw. 
prywatyzację właściwą w wyniku której w 2000 roku udziałowcem Spółki 
została SITA Polska należąca do Koncernu SUEZ, a pracownicy otrzymali 
nieodpłatnie 15% udziałów, aż do „nacjonalizacji”  czyli odkupienia 
udziałów przez gminę od prywatnych właścicieli.                                                     
Obecnie właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Przemyśl, posiadająca 
100 % udziałów. 

 



OBECNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PGK Sp. z o.o. 
 
       1/  Dział  eksploatacji  

 Zgrupowane w pionie  oddziały  ( działy )  usługowe,  w  głównej  mierze  
stanowią  o  przychodach  i  zysku  Spółki, zabezpieczają  obsługę  
techniczną  (wewnętrzne  usługi warsztatowe, prowadzenie  dokumentacji  
technicznej itp.)   oraz  sprzedaż paliw  płynnych  ( handel ). 

       2/ Dział handlowy   

Zajmuje  się  obsługą klientów indywidualnych, zabezpiecza obsługę  
prawną, prowadzi sprawy marketingu, przetargi  i zamówienia publiczne, 
uczestniczy w negocjacjach umów handlowych, rozpatruje i uczestniczy w 
wyjaśnianiu przyczyn reklamacji usług, monitoruje rynek usług, na bieżąco 
koordynuje funkcjonowanie systemów ISO. 

       3/ Dział  finansowo- administracyjny 

Prowadzi  sprawy  księgowości, kadry  i  sprawy  osobowe, windykacje  
należności, sprawy administracyjne, nadzoruje prowadzenie spraw 
obronności i obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z 
zabezpieczeniem  przeciwpożarowym. 

      





Poziom zatrudnienia w Spółce w ostatnim roku wynosił przeciętnie 150 osób, a w 
latach 2009- 2013 wahał się pomiędzy 141,25 a 150 osób ( z tendencją wzrostową). 
 
 
 



SYSTEMY ZARZĄDZANIA 

W 2005 roku Spółka uzyskała potwierdzenie wymagań  określonych 
Certyfikatem zgodności z wymaganiami norm PN-EN  ISO 9001:2008  i       
PN-EN  ISO 14001:2004  w zakresie: utylizacji odpadów,  oczyszczania 
miasta, zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych oraz usług 
pogrzebowych. Audity wznawiające prowadzi SGS System Certyfikation. 

 





 
Polityka jakości i środowiskowa 

PGK Sp. z o.o. Przemyśl  działa  w  myśl zasady : 
„Pracujemy razem, aby świat uczynić czystszym" 

W dziedzinie jakości zamierzamy : 

- zaspokoić wymagania naszych Klientów w stopniu powodującym ich pełne zadowolenie, 

- obsługiwać Klientów z należytym szacunkiem i wrażliwością, 

- skrócić czas realizacji zgłoszonej usługi, 

- utrzymać pozycję lidera na rynku przemyskim w zakresie świadczonych usług. 

- pozyskiwać  nowych  klientów  na  rynku  lokalnym, 

- intensywniej propagować zbiórkę elektrośmieci w akcji „ Przynieś z mieszkania do 
punktu zbierania”,  

- wprowadzić szerszy zakres świadczonych usług, zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów 

Z zakresu  środowiska  deklarujemy : 

- być  firmą  „Najlepszą dla klienta i przyjazną dla środowiska” , 

- działać na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczenia środowiska  w  tym 
zwiększenia  zbiórki  surowców  wtórnych , 

- modernizować  stan  posiadanego  specjalistycznego  sprzętu ,   

- respektować wymagania związane z ochroną środowiska wynikające z przepisów 
prawnych , 

- podnosić świadomość pracowników realizujących usługi w zakresie  ochrony  środowiska,  

- wspomagać edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, 

- rozwój i doskonalenie metod selektywnej zbiórki odpadów, 

- rozwój i doskonalenie metod zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

- aktywną edukację Klientów o prowadzonej akcji „ Przynieś z mieszkania do punktu 
zbierania”,  

- współudział w wypracowaniu podstaw do wykonania koncepcji kompleksowej 
gospodarki odpadami w gminie. 

Chcemy ciągle doskonalić przyjęte przez nas zobowiązania w oparciu o spełnienie wymagań 
normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005. 

Prezes i wszyscy pracownicy PGK Sp. z o.o. Przemyśl razem zobowiązują się do przestrzegania 
niniejszej polityki i osobistego zaangażowanie się w jej realizację. 

POLITYKA JAKOŚCI  I  OCHRONY  ŚRODOWISKA   jest  dostępna  dla  wszystkich  
zainteresowanych  stron . 

Prezes 
         mgr inż. Andrzej Ziemniak 
Przemyśl  21.12.2012 r.      



DZIAŁ EKSPLOATACJI 

    Podstawowa działalność skupiona jest w Dziale Eksploatacji, który 
organizacyjnie podzielony jest na oddziały: 

 Wywóz odpadów i oczyszczania miasta 

 Konserwacja zieleni 

 Usługi pogrzebowe 

 Targowiska 

 Stacja paliw 

 

 



Charakter działalności  prowadzonej przez Spółkę w ostatnim okresie nie 
uległ zmianie w  stosunku do lat ubiegłych, a uzyskane wyniki  należy uznać 
za dobre. Spółka utrzymała pozycję wiodącą w lokalnym rynku usług wywozu 
stałych odpadów komunalnych, mechanicznego oczyszczania ulic i placów, 
porządkowania i utrzymania terenów zielonych. W okresie od stycznia do 
czerwca 2013 roku realizacja usług odbioru odpadów odbywała się na 
dotychczasowych zasadach wynikających z zawartych umów. W związku z 
realizacją Ustawy o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie i zmianie tzw. ,,rzeczywistości odpadowej” Spółka przystąpiła w 
okresie od połowy 2013 roku  do szeregu postępowań  przetargowych w 
zakresie gospodarki odpadami.  W wyniku pozytywnych rozstrzygnięć PGK 
Sp. z o.o. utrzymała wiodącą pozycję w lokalnym rynku odbioru odpadów 
komunalnych, mechanicznego i ręcznego oczyszczania ulic i placów, 
utrzymania i porządkowania terenów zielonych. Pozyskiwanie zadań 
odbywało się na zasadach rynkowych, nie zawsze kończąc się sukcesem, nie 
mniej jednak wygrane przetargi pozwoliły na uzyskanie dodatniego wyniku 
finansowego. 

 



ODBIÓR ODPADÓW  

W ramach działalności zbiórki i wywozu odpadów zebrano i przekazano do 
składowania i zagospodarowania odpady komunalne w ilości 18.188,49 Mg w 
tym: 
 niesegregowane odpady komunalne     - 16.060,08 Mg: 

      - Miasto Przemyśl                    - 13.069,26 Mg 
      - Gminy                                       -   2.990,82 Mg 

 odpady z oczyszczania ulic i placów    -   1.765,37 Mg 
 gruz ceglany i betonowy                       -     363,04 Mg 
Na składowisko odpadów Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu 
przekazano łącznie 16.786,63 Mg odpadów, a pozostałą ilość tj. 1.401,86 Mg  
skierowano do zagospodarowania w RIPOK Młyny. 
 
  



OBSZAR ŚWIADCZENIA USŁUG 
Głównym obszarem działalności pozostaje miasto Przemyśl.  Spółka wykonuje usługi 
odbioru odpadów również w 7 gminach powiatu przemyskiego, a promień świadczenia 
usług wynosi ok. 35 km. 

 Gmina Miejska Przemyśl – wyłącznie  odbiór odpadów w okresie do  31 
grudnia 2015 roku ( odbiór od mieszkańców i instytucji, firm), 

 Gmina Krasiczyn – odbiór wraz z utylizacją w okresie  do 30 czerwca 2014 rok 
( odbiór od mieszkańców), 

 Gmina Krzywcza – odbiór wraz z utylizacją w okresie  do 30 czerwca 2014 
roku (odbiór od mieszkańców i instytucji, firm), 

 Gmina Przemyśl – odbiór wraz z utylizacją  w okresie do 31 grudnia 2014 roku 
( odbiór od mieszkańców), 

 Gmina Medyka - odbiór wraz z utylizacją  w okresie  do 31 grudnia 2014 roku   
( odbiór od mieszkańców), 

 Gmina Żurawica - odbiór wraz z utylizacją  w okresie do 31 grudnia 2014 roku  
( odbiór od mieszkańców), 

 Gmina Fredropol - odbiór wraz z utylizacją  w okresie  do 31 grudnia 2014 roku             
( odbiór od mieszkańców). 

 Gmina Dubiecko – odbiór z instytucji i firm – umowy na czas nieokreślony. 
 

 



POSIADANY SPRZĘT 
 

Do realizacji zadań posiadamy specjalistyczny sprzęt, sprawdzonych producentów:  

 w zakresie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych samochody MAN, Volvo, 
Mercedes, DAF,Mitsubishi, Jelcz, Star wyposażone w  bezpylne  zabudowy SM  i 
SMW  - Ros Roca, Ekocel, Faun, WUKO, Stal, Janco, 

 w zakresie odbioru odpadów zbieranych selektywnie samochody Iveco, VW, KIA, 

 w zakresie letniego utrzymania ulic zamiatarki Mercedes- FAUN, Johnston C 400, 
Brodsson Scandia, 

 w zakresie zimowego utrzymania chodników – ciągniki KIOTI, AGRO, LS, MT- 8, 
ELPOL wraz z osprzętem,  

 w zakresie utrzymania terenów zielonych samochód KIA, Polonez, Gazela oraz 
sprzęt specjalistyczny ( kosiarki, kosy spalinowe, ciągniki rolnicze), 

 w zakresie usług pogrzebowych specjalistyczne autokarawany Mercedes VITO. 
  

 





SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 

W ostatnich latach struktura procentowa  zebranych surowców wtórnych 
uległa nieznacznym zmianom, znacząco natomiast wzrosła ich ilość w 
stosunku do lat ubiegłych. Dla zobrazowania rozwoju selektywnej zbiórki 
zamieszczono poniżej poglądowy wykres prezentujący masy selektywnie 
zebranych odpadów oraz współczynnik odzysku obliczony jako udział 
procentowy w stosunku do ogólnego strumienia zmieszanych odpadów 
komunalnych.  
Natomiast poziom odzysku surowców wtórnych uzyskanych przez Gminę 
Miejską Przemyśl w II półroczu 2013 roku obliczony na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ( Dz.U. z 
dnia 11czerwca 2012 r, poz. 645) wyniósł 12,35% i był wyższy od 
przewidzianego na 2013 rok o 0,35 %. W tym miejscu zaznaczyć należy, że 
surowce wtórne na terenie miasta pochodzą wyłącznie ze zbiórki „ u źródła” 
gdyż RIPOK jest w budowie , a odpady nie są przetwarzane. 



Dynamika zbiórki surowców wtórnych w latach 2005 -2013 (zbiórka wyłącznie 
u źródła) 



STRUKTURA PROCENTOWA ZEBRANYCH SUROWCÓW 
WTÓRNYCH 



SPRZĘT DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 



OCZYSZCZANIE MIASTA 

 Wykonano w 2013 roku: 

 poziomowe oczyszczanie 212 km ulic na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich 
w Przemyślu,  

 letnie mechaniczne zamiatanie ulic na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl 
w ilości ok. 610 km / m-c, 

 oczyszczanie placów i chodników w ilości ok. 250 tys. m2, 

 50 km oczyszczania bieżącego dróg w budowie, 

 30 tys. m2 parkingów, 

 utrzymanie w czystości 207 szt. przystanków, 

 

 



SPRZĘT DO OCZYSZCZANIA 

 



KONSERWACJA ZIELENI 



USŁUGI POGRZEBOWE I ADMINISTROWANIE 
CMENTARZAMI PRZEMYSKIMI  

 Spółka prowadzi administrację 15 –stu cmentarzy gminnych, w tym 5-ciu 
czynnych (Cm. Główny – 25 tys. grobów 100 tys. zmarłych- pochówki od 
1859 roku, Cm. Zasanie – 60 tys. zmarłych, Cm. Wojenne I i II wojna, 
wojskowe, Cm. Żydowskie, Cm. Strzelców Siczowych- ukraiński …) 

 Wykonuje usługi pogrzebowe wszystkich obrządków, 

 Posiada specjalistyczny sprzęt i niezbędną infrastrukturę (chłodnia, pokój 
pożegnań). 

 Sprzedaż utensyliów pogrzebowych. 





TARGOWISKA MIEJSKIE 

 Prowadzimy 3 targowiska, w tym jedno własne i dwa gminne. 



STACJA PALIW 

Prowadzimy sprzedaż: benzyn, oleju napędowego, drobnych części i 
akcesoriów samochodowych, gazu LPG i dystrybucji butli 11kg (propan- 
butan i butan). Posiadamy koncesje na sprzedaż paliw do 2030 roku. W 
eksploatacji są dwie ogólniedostępne stacje paliw. 



LIBERA REGIA CIVITAS – WOLNE KRÓLEWSKIE MIASTO 
                 PRZEMYŚL 

                                        ETIUDA FILMOWA 

D:\VIDEO_TS\VTS_05_1.VOB 

D:/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
D:/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
D:/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
D:/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
D:/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB


                                         

 

             DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 
 


