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Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach  
ul. Parkowa 2a 
21-345 Borki 
e-mail: zgk@gminaborki.pl 
tel.: 81 857 42 30 

W związku z rozwojem działalności  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach oraz  

dzięki przychylności Wójta i Rady Gminy Gminy Borki możliwe było w ostatnich 

miesiącach powiększenie floty pojazdów i parku maszynowego Zakładu o następujące 

pojazdy: 

 

- używany ciągnik rolniczy marki ZETOR  

Ciągnik rolniczy będzie służył wykonywaniu czynności 

związanych z wywozem nieczystości ciekłych oraz 

obsługą równarki drogowej.  

 

 

 

 

- beczkę asenizacyjną o pojemności 7 m3 

Dzięki zakupowi, Zakład może świadczyć 

swoje usługi w krótszym czasie,                    

z możliwością jednorazowo odebrania 

większej ilości ścieków od odbiorcy usług. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach  
ul. Parkowa 2a 
21-345 Borki 
e-mail: zgk@gminaborki.pl 
tel.: 81 857 42 30 

- wywrotkę IVECO o ładowności do 3,5 Mg 
Samochód umożliwia transport i rozładunek materiałów 

sypkich niezbędnych przy pracach związanych  

z naprawą gminnych dróg lokalnych. 

 

 

 

 

- fabrycznie nową równarkę drogową marki ZREMB Poland 
Maszyna ta umożliwi wykonywanie prac związanych  

z równianiem dróg gminnych (w tym lokalnych),  

co pozwoli na zaoszczędzeniu środków przeznaczanych 

na zakup usług wykonywanych w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

Powyższe pojazdy i maszyny znacznie usprawnią pracę Zakładu i poprawią jakość 

świadczonych usług. 

 

Wójtowi Gminy Borki i Radzie Gminy Borki za okazane wsparcie składam 

serdeczne podziękowania. 

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Borkach 

(-) mgr inż. Pawel Komoń 
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