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Zakład Gospodarki Komunalnej zmienia
lokalizację
2022-09-21

W piątek (23 września) Zakład Gospodarki Komunalnej w KonstancinieJeziornie będzie nieczynny. Obsługa interesantów zostanie wznowiona od
poniedziałku (26 września) i będzie prowadzona już w
nowych, tymczasowych lokalizacjach. Zmienią się także numery telefonów
kontaktowych. A wszystko to w związku z rozpoczęciem budowy nowej
siedziby ZGK.
Uwaga zmiany! Zakład Gospodarki Komunalnej, który mieści się przy ul. Wareckiej
22 w piątek (23 września) będzie zamknięty dla interesantów. Tego dnia jego
pracownicy będę się przeprowadzać do 4 tymczasowych lokalizacji. Obsługa
mieszkańców zostanie wznowiona już w nowych miejscach od najbliższego
poniedziałku (26 września). Zmiennie ulegną także numery telefonów
kontaktowych. A wszystko to w związku z rozpoczęciem budowy nowej siedziby
ZGK.

Oto nowe lokalizacje i numery telefonów:
ul. Mirkowska 39 A
sekretariat – tel. 22 48 43 500,
Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego:
budynki komunalne – tel. 22 48 43 507,
nadzór właścicielski – tel. 22 48 43 509,
kadry – tel. 22 48 43 503,
Urząd Miasta i Gminy (wejście od ul. Piaseczyńskiej 77)
Dział Rozliczeń Czynszu i Windykacji:
windykacja należności woda i ścieki – tel. 22 48 43 521,
windykacja należności lokale komunalne i czynsze – tel. 22 48 43
523,
Dział Sprzedaży:
umowy – tel. 22 48 43 519,
faktury – tel. 22 48 43 520,
Dział Księgowo-Finansowy – tel. 22 48 43 510,
ul. Warecka 22 – budynek stacji uzdatniania swody
Dział Techniczny i Wodnokanalizacyjny – tel. 22 48 43 527,
Dział Eksploatacji Wodnokanalizacyjnej – tel. 22 48 43 525,
ul. Warecka 22 – budynek socjalny
Dział Oczyszczania i Transportu – tel. 22 48 43 530.

Wkrótce ruszą prace
Przypomnijmy. Na początku lipca gmina Konstancin-Jeziorna rozstrzygnęła
postępowanie przetargowe na budowę nowej siedziby ZGK. Stanie ona przy ul.
Wareckiej 22, w miejscu dotychczasowej. O kontrakt ubiegały się cztery podmioty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eko-Invest sp. z o.o. z Kielc. Firma jednak nie
przystąpiła do podpisania umowy. Drugi na liście był Zab-Bud z Warszawy. I to do
niej ostatecznie trafił kontrakt, którego wartość wynosi ponad 11,2 mln zł. Wybór
nowego wykonawcy przypieczętowano 2 września w konstancińskim magistracie.

Umowę podpisali Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna i Andrzej
Zaboklicki, prezes zarządu firmy Zab-Bud. Wkrótce plac budowy zostanie
przekazany wykonawcy i będą mogły ruszyć prace.

Nowoczesny budynek
Projekt zakłada m.in. rozbiórkę starych zabudowań. Ich miejsce zajmie
jednopiętrowy budynek administracyjno-biurowy – energooszczędny, z nowoczesną
instalacją teleinformatyczną, serwerownią oraz archiwum. Nowa siedziba ZGK
będzie miała 770 mkw. powierzchni użytkowej. Będzie przyjazny i wygodny zarówno
dla interesantów, jak i pracowników. Zagospodarowany zostanie także trenu wokół,
powstaną m.in. wygodne miejsca parkingowe. Inwestycja ma być gotowa w
pierwszej połowie 2024 r.

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/zaklad-gospodarkikomunalnej-zmienia-lokalizacje

