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- W chwili obecnej kolskie wodociągi przechodzą duże zmiany. Dzieje się m.in. 
za przyczyną dużej, jak na warunki kolskie, inwestycji w remont i modernizację 
oczyszczalni ścieków, o wartości ok. 60 mln zł (30 mln to dofinansowanie 
z funduszy unijnych). Jest to największe wyzwanie, przed jakim stoi dzisiaj 
MZWiK. Wierzymy, że to się uda, korzystne efekty naszych działań będą 
odczuwalne przez mieszkańców Koła przez wiele następnych lat. – powiedział 
Robert Gajda, prezes MZWiK w Kole.

„
m
z
w
ik

-k
o
lo

.p
l

Gmina Miejska Koło gospodaruje wodą i ściekami przy 
pomocy przedsiębiorstwa jakim jest Miejski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji. 
Kolskie wodociągi jako miejska spółka stara się efekty-
wnie obsługiwać lokalną społeczność zaopatrując ją 
w czystą, wysokiej jakości wodę, odprowadzać 
i oczyszczać ścieki, właściwie użytkować należące do 
niej sieci wod-kan, ale i działać perspektywicznie po-
przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i techno-
logii, na miarę współczesnych standardów.  

Ostatnie lata to czas wzmożonego wysiłku dla kolskich 
wodociągów. Mimo wielu problemów, z jakimi borykała się 
jeszcze kilkanaście miesięcy temu kolska spółka, dzisiaj 
wiemy, że udało się jej odnaleźć w nowej rzeczywistości, 
„wskoczyć na właściwe tory”, z sukcesami działając 
w interesie kolskiej aglomeracji i jej mieszkańców. 
W lokalnej przestrzeni brakuje informacji o transformacji, 
jaką przeżywa kolski MZWiK, a o której należałoby 
wspomnieć, choćby w kontekście modernizacji oczyszczalni 
ścieków - jednej z większych inwestycji w historii Koła.
Jak wygląda aktualna sytuacja MZWiK? Które realizowane 
zadania stanowią największe wyzwanie? Na te i inne pyta-
nia dotyczące kolskiego MZWiK postaramy się odpo-
wiedzieć w kilku broszurach.  

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11, 
tel. +48 63 27 20 835, 27 20 829, 
e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

CZYM SĄ KOLSKIE WODOCIĄGI?

Budynek administracji kolskich wodociągów, 
zlokalizowany przy ul. Energetycznej w Kole. U góry widać 

hasło „Zmieniamy się dla Was!”, które od kilku lat 
jest mo�em działania kolskiej spółki



MZWiK - STRUKTURA I ZADANIA |

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole początkowo 
funkcjonował jako zakład budżetowy, którego zadaniem było 
zaspakajanie potrzeb mieszkańców miasta Koła w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej. 
W 2012 r. istniejący zakład budżetowy przeobrażono w jedno-
osobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której 
Gmina Miejska Koło jest jedynym właścicielem. Nowa spółka 
przejęła wszystkie należności i zobowiązania zlikwidowanego 
zakładu budżetowego oraz wstąpiła we wszystkie prawa i obo-
wiązki związane z jego działalnością. 

Pobór 
i uzdatnianie 
wody

Wykonywanie 
i utrzymanie sieci 
wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej
(ok. 110 km)
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NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA KOLSKIEGO MZWiK

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W KOLE

Roboty związane 
z budową rurociągów 
i obiektów inżynierii 
wodnej

05
Odprowadzanie 

i oczyszczanie ścieków

06
Badania i analizy 

techniczne 
wody i ścieków

07 Zbieranie odpadów, 
w tym niebezpiecznych

Obróbka i usuwanie 
odpadów innych 

niż niebezpieczne
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Wykonywanie 
i utrzymanie kanalizacji 
deszczowej (ok. 40 km)

Widok z lotu ptaka na kolską, obecnie modernizowaną, 
oczyszczalnię ścieków

STACJA UZDATNIANIA 
WODY

(ul. Zawadzkiego)

OCZYSZCZALNIA 
ŚCIEKÓW  

(ul. Energetyczna)

SIECI WOD-KAN
BOK - PRZYŁĄCZA
(ul. Energetyczna)

LABORATORIUM   
(ul. Energetyczna)

BOK
PUNKT KASOWY

(wejście - ul. Sportowa)

ADMINISTRACJA
(ul. Energetyczna)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOLSKICH WODOCIĄGÓW



- W każdym przedsiębiorstwie efekty działalności zależne są od potencjału 
ludzkiego, poczynając od fachowego kierownictwa. Widać wyraźnie, że nasza 
miejska spółka wodociągowa rozwija się i mowa tu nie tylko o ogromnej inwestycji 
jaką jest modernizacja i budowa nowej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło, 
ale o szeregu działań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie, jak chociażby 
inwestycja w fotowoltaikę, czy ogromna dbałość o infrastrukturę deszczową 
miasta. Osobiście, jestem zadowolony z efektów działalności MZWiK Sp. z o.o. 
w Kole. – stwierdził Krzysztof Witkowski, burmistrz miasta Koła.

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE|
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Zdrowie mieszkańców i ekonomia działania MZWiKMiejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole w zdecydowany sposób podąża 
w kierunku rozwiązań proekologicznych. To ważne, bowiem, z jednej strony 
służy ochronie środowiska, i co za tym idzie zdrowiu mieszkańców Koła, 
z drugiej wdraża oszczędności w kwes�i kosztów obsługi czy obniżenia opłat za 
energię potrzebną do funkcjonowania infrastruktury miejskiej spółki. 

EKO-FAKTURY PANELE FOTOWOLTAICZNE W KOLSKIM MZWiK

SUPERPOMYSŁ: ODPADY 
PRZETWARZANE NA NAWÓZ

Spółka podąża ku dobrodziejstwom 
energii odnawialnej, co jest konieczne ze 
względu na rosnące koszty energii. 
Dokładnie 109 paneli fotowoltaicznych 
pokryło dach Stacji Uzdatniania Wody 
przy ul. Zawadzkiego. W perspektywie 
następnych lat kolskie wodociągi planują 
dodanie kolejnych paneli, a na terenie 
oczyszczalni ścieków budowę dużej 
instalacji o mocy 1,5 MW. W tej sprawie 
już w 2020 r. spółka złożyła wniosek 
o zmianę w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenn-
ego miasta Koła.

Pracownicy MZWiK efektywnie docierają do 
społeczności lokalnej zarówno z wiedzą, odnośnie 
prawidłowego korzystania z kanalizacji, czy pro-
pagowaniem picia kranówki, jak i z własnymi 
usługami oferując klientom e-faktury. Tylko 
w ostatnim roku 500 kolejnych odbiorców zrezy-
gnowało z papierowych faktur na rzecz elektro-
nicznego rozwiązania. 

Kolska spółka ze względu na działającą 
oczyszczalnię ścieków jest dużym pro-
ducentem odpadów. Dzięki inwestycji w 
technologię, opracowaną przez EVER-
GREEN Solu�ons, MZWiK pozbywa się 
problemu z odpadami ściekowymi. W 
sytuacji, kiedy będzie przetwarzać ponad 
95% odpadów ściekowych w nawóz 
mieszkańcy Koła zyskują nie tylko w 
wymiarze ekologicznym, ale w samym 
przedsiębiorstwie powstają duże oszczę-
dności finansowe. Instalacja do przetwa-
rzania osadów ściekowych wpisuje się 
w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Próbne uruchomienie nowoczesnej instalacji 
do przetwarzania odpadów w kolskim MZWiK

Panele fotowoltaiczne na dachu 
Stacji Uzdatniania Wody

Infrastruktura z instalacją 
do przetwarzania odpadów 
w nawóz„



|TEMATY WAŻNE I CIEKAWOSTKI!

Na starcie działań nowego prezesa w życie kolskiego MZWiK weszło 
hasło „Zmieniamy się dla Was!” Jest ono mo�em aktywności spółki, 
energicznie i efektywnie działającej w ramach swoich zadań dla 
mieszkańców Koła. Celem jest większe otwarcie MZWiK na lokalną 
społeczność, jej potrzeby i oczekiwania.

W MZWiK odnowiono punkt kasowy 
w dziale sprzedaży, uruchomiono także 
system e-faktur, dzięki czemu korzy-
stanie z usług MZWiK jest bardziej 
komfortowe, praktyczne. Odbiorcy 
i pracownicy wspólnie zyskują oszczę-
dzając czas i pieniądze.

W MZWiK dba się o estetykę i przyjazne 
otoczenie. W miarę możliwości w przed-
siębiorstwie pracownicy wykonują re-
monty, naprawy i cały szereg innych prac 
związanych z poprawą estetyki firmy, 
dzięki czemu miejska spółka cały czas się 
rozwija i pięknieje.

MZWiK ma nową stronę internetową 
www.mzwik-kolo.pl, z ważnymi 
informacjami, m.in. o awariach. Stro-
na jest przyjazna dla internautów, 
łatwa w nawigowaniu, dostosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i niedowidzących.

Kolskie wodociągi postawiły także na 
reklamę zewnętrzną na samochodach. 
MZWiK oznakował swoim logo część 
taboru pojazdów. Dzięki temu przed-
siębiorstwo stało się bardziej zauważa-
lne w mieście Kole i potencjalni klienci 
usług mają ułatwiony dostęp do 
kontaktu i oferty spółki.

Wyjście do ludzi, czyli zmieniamy się na lepsze

ODNOWIONY PUNKT KASOWY

POPRAWA ESTETYKI FIRMY

NOWA STRONA WWW

OZNAKOWANY TABOR

Odnowiona fasada i otoczenie budynku 
administracji MZWiK przy ul. Energetycznej. 
U góry widok przed remontem, na dole 
efekt po wykonaniu prac remontowych.

przed

po

ULOTKI OFERTOWE

MZWiK wyszedł z ofertą swoich usług 
do społeczności lokalnej m.in. za 
pomocą ulotek informacyjnych (np. 
laboratorium, ciśnieniowe czyszczenie 
kanalizacji WUKO).
Jedna z ulotek zatutytułowana „Od 
projektu do efektu” dotyczy oferty 
kompleksowej, fachowej usługi inwe-
stycji w sieciach wod-kan. W przy-
padku realizacji przyłącza kolska 
spółka może zająć się całością od „A 
do Z” czyli jego projektowaniem, 
zabezpieczeniem pasa ruchu podczas 
prac, wykonaniem robót, badaniem 
i odbiorem technicznym inwestycji, 
a także odtworzeniem nawierzchni 
z kostki brukowej lub asfaltu.
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