
Przedsiębiorstwo Komunalne 
w Kruszwicy Sp. z o.o. 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu z tac ą  ociekową  do usuwania 
niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z kontenerów KP-7, SM-
1100 oraz odpadów segregowanych typu szk ło, plastik, makulatura i ulegaj ących 
biodegradacji 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. prowadzi dzia łalność  związaną  m.in. 
z odbiorem i transportem odpadów komunalnych. W zwi ązku z rozszerzeniem systemu 
gospodarowania odpadami w gminie Kruszwica o odbiór odpadów biodegradowalnych 
pojawiła się  konieczność  zwiększenia potencjału sprzętowego przedsi ębiorstwa. Po wej ściu 
w życie nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Kruszwica zwi ększyła się  
częstotliwość  wyjazdów, wzros ła ilość  odpadów, a co najważniejsze powszechną  stała się  ich 
segregacja. W celu prawid łowej realizacji us ług potrzebna jest sprawna flota pojazdów. 
Dotychczas Spó łka posiadała pięć  pojazdów do bezpylnego usuwania odpadów o zasypach od 
110 1 do KP-10. Dwa z nich były już  wysłużone, a częste naprawy utrudniały właściwą  
realizacj ę  usług. Najlepszym rozwiązaniem stał  się  zakup nowego pojazdu o uniwersalnym 
zasypie od 110 1 do KP-7 o pojemno ści 21-22 m3  . Nowy pojazd pozwoli też  na sprawniejszą  
obsługę  klientów nieobj ętych tzw. opłatą  śmieciową, umożliwi rozszerzenie obszaru 
selektywnej zbiórki odpadów. 

W wyniku przetargu wybrano pojazd marki DAF CF 340 FAN, o pojemno ści zabudowy 21-22 
m3 . Samochód w lipcu 2020 r. dostarczy ła firma TEST Sp. z o.o. 

Zadanie udało się  zrealizować  dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które udzieli ło Przedsiębiorstwu pożyczki w kwocie 
696.000z1.  
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