
 

 Stare Babice, dnia 5 stycznia 2017 r.  
 
Pan Paweł Turkot jest prezesem Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z 
o.o. od jego powołania przez Radę Gminy Stare 
Babice w 1999 r., a wcześniej wniósł znaczący 
wkład w jego organizację od podstaw. 
 
Przedsiębiorstwo obecnie jest wysoce 
wyspecjalizowaną firmą komunalną, jego 
podstawowym zadaniem jest dostarczanie wody 

pitnej i odbieranie nieczystości płynnych od mieszkańców gminy. Przez cały 
okres swojej aktywności przedsiębiorstwo doskonaliło się w wykonywaniu 
zadań komunalnych i dziś należy do czołówki najlepszych tego typu 
przedsiębiorstw w kraju. Ważną cechą przedsiębiorstwa jest fakt zastosowań 
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, jak też budowania systemu 
ze znaczną rezerwą wydajności, uwzględniającą dynamiczny rozwój gminy. 
System ten jest sukcesywnie rozbudowywany i unowocześniany, a głównym 
elementem całego układu jest Gminna Oczyszczalnia Ścieków, która była 
trzykrotnie rozbudowywana w latach: 2002, 2006 i 2015. W tym okresie jej 
wydajność została zwiększona dziesięciokrotnie, z początkowo 600 m3 do 
obecnych 6000 m3 na dobę. Zapewnia to zdolność do przyjęcia ścieków od ponad 
40 tys. mieszkańców, czyli od ponad dwukrotnie większej liczby mieszkańców, 
niż obecnie liczy nasza gmina. Ale nie tylko jej wydajność jest jej atutem.  
 
Najważniejsza jest efektywność oczyszczania, która spełnia najsurowsze normy 
w kraju, wynikające z położenia w tzw. otulinie Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Główne parametry jakości mieszczą się w pierwszej klasie czystości 
wód, dzięki czemu nasza oczyszczalnia w pełni zasługuje na miano „fabryki 
bardzo czystej wody”.  
 
Drugi dział systemu, czyli produkcja i dystrybucja wody pitnej, jest także bardzo 
ważny dla jakości życia naszych mieszkańców. W 2008 r. została wybudowana 
bardzo nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym. Jakość wody z 
tej stacji jest wyjątkowo wysoka, a zdolność produkcyjna posiada znaczne 
rezerwy i zapewnia niezawodne zaopatrzenie wody szybko rosnącej liczbie 
ludności w zachodniej i w środkowej części gminy. Drugim źródłem zaopatrzenia 
wody jest Stacja Uzdatniania Wody w Starych Babicach, która została gruntownie 
zmodernizowana w 2015 r.  
Obecnie prezes Paweł Turkot podjął działania zmierzające do sięgnięcia do 
zasobów wody oligoceńskiej. Trzeba dodać, że nasz system wodociągowy jest 
połączony dwoma wydajnymi łączami z systemem warszawskim, z którego 
zasobów na co dzień korzystamy w ograniczonym zakresie, ale jest bardzo 



ważnym zabezpieczeniem na wypadek awarii lub remontu. W 2007 r. 
przedsiębiorstwo złożyło aplikację do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu 
„Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej w Gminie Stare Babice” w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
 
Projekt składający się z dwóch etapów z powodzeniem został zakończony w 
minionym roku. Jego wartość brutto przekroczyła 190 mln zł z czego 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ponad 102 mln zł. To 
osiągnięcie stawia nas na pierwszym miejscu w grupie gmin wiejskich w Polsce. 
Następna gmina na tej liście uzyskała dofinansowanie w wysokości około 54 mln. 
W tym roku przedsiębiorstwo złożyło aplikację na dofinansowanie trzeciego 
etapu tego projektu, jego realizacja jest znacząco zaawansowana. Przewidywana 
wartość tego etapu wynosi około 50 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie 
około 26 mln zł. Na uwagę zasługuje fakt zastosowania nowatorskich technologii, 
wysokiej jakości urządzeń, jak i wykonawstwa na najwyższym poziomie.  
 
Te okoliczności, zdobyte doświadczenia i wzorowe zarządzanie, pozwoliły gminie 
powierzyć przedsiębiorstwu kierowanemu przez pana Pawła Turkota, 
poprowadzenie największej inwestycji kubaturowej tj. „Budowa Gimnazjum 
Gminnego wraz z Halą Sportową i Domem Kultury” w Zielonkach Parcele, w 
formie inwestorstwa zastępczego. Pan prezes z powodzeniem wykorzystuje 
nowoczesne metody zarządzania jakością, które pozwalają na godzenie często 
antagonistycznych elementów, tj. uzyskiwanie wysokiej jakości robót 
budowlanych, z jednoczesnym obniżeniem kosztów wykonawstwa w stosunku 
do wartości kosztorysu.  
Przedsiębiorstwo obecnie zatrudnia 82 wykwalifikowanych pracowników, jego 
wartość dynamicznie rośnie. Uwzględniając wartość środków trwałych, 
kwalifikacje załogi, wartości niematerialne, prawne i inne, aktualną wartość 
firmy można oszacować na około 300 mln zł. Jest to największe przedsiębiorstwo 
w gminie. Otrzymujemy wiele bardzo dobrych opinii o nim, od różnych instytucji 
i osób z branży.  
 
Pan Paweł Turkot dał się poznać nie tylko, jako skuteczny menedżer. Jest osobą 
zaangażowaną w wiele działań kulturalnych, społecznych, sportowych itp. 
Wspomaga pracę naszych szkół, przedszkoli, systematycznie udziela się 
charytatywnie, a kierowane przez niego przedsiębiorstwo stosuje wiele ulg i 
zwolnień z kosztów świadczonych usług dla mniej zamożnych mieszkańców.  
 

Długoletnia praca i zaangażowanie społeczne pana Pawła Turkota, 

przyczyniły do dynamicznego, zrównoważonego rozwoju gminy, poprawy 

środowiska naturalnego, tym samym znacząco przyczyniły się do 

podniesienia jakości życia społeczności Gminy Stare Babice. 


