
Praszka,dn.22.02.2022r.

Protokół nr.3/2022r z spotkania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Praszce z Prezesem firmy Gośkom Praszka.

Komisja w składzie:

1. Patyk Tadeusz - Przewodniczący

2. Hombek Marian 

STrawiński Sławomir 

4.Jabłoński Grzegorz

W dn.22.02.2022r. w/w komisja odbyła spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa 

Gośkom Praszka w osobach Prezesa p. Kamila Kowalczyka oraz p. Michała Kołodziejczyka. 

Celem spotkania w/w komisji było omówienie problemów mieszkańców naszej gminy w 

związku z wywozem nieczystości z szamb przydomowych do Oczyszczalni Ścieków w Praszce. 

Mieszkańcy Przedmościa, Wierzbia, Brzezin, zwracają uwagę na duży koszt transportu od 

jednej beczki - 200zł - niezależnie od ilości pobranych nieczystości. Jednorazowo można 

wypompować do beczkowozu 7000 tys. litrów nieczystości. Większość mieszkańców posiada 

szamba o pojemności od 2000 - 300 tys. litrów.

Pirma Gośkom Praszka pracuje nad wprowadzeniem nowego cennika usług, np. rabat dla 

stałych klientów oraz możliwość łączenia wywozu nieczystości od 2 lub 3 właścicieli. Pomiar 

pobranych nieczystości w m^ będzie pokazywał licznik zamontowany na beczkowozie. Po 

zakończonym pompowaniu, każdy otrzyma wydruk z ceną za wykonaną usługę.

Z informacji przekazanych przez Prezesa p. Kamila Kowalczyka wynika że w miejscowościach 

gdzie jest sieć kanalizacyjna nie wszyscy mieszkańcy chcą się podłączyć - Gana, Rozterk, 

natomiast b. duży procent podłączeń jest w miejscowościach Kowale, Strojec, Szyszków, 

Wygiełdów. W miejscowościach Przedmość, Brzeziny, Wierzbie, Skotnica, Rosochy jest brak 

kanalizacji. Aby dokonać większą ilość podłączeń kanalizacyjnych, potrzebna jest 

modernizacja oczyszczalni.

Tematem do rozwiązania jest także sprawa podłączenia nitki wodociągowej do Wierzbia i 

Sołtysów od strony Marek - gdzie trwa analiza przez projektanta możliwości technicznych do 

przeprowadzenia tego projektu.

W Przedmościu brak wodociągu na ulicy Leśnej, oraz w części na ul. Rolniczej.



Na pytanie o możliwości przeprowadzania wykaszania traw w rowach i konserwacji rowów 

melioracyjnych, przedstawiciele Goskomu odpowiadają, że nie posiadają sprzętu do 

prowadzenia w/w prac.

Kamil Kowalczyk przekazał, że dla firmy Gośkom dużym obciążeniem są podatki, płacone od 

urządzeń przesyłających i oczyszczających wodę, od nieruchomości i budynków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PrzewodniczącySekretarz


