
                    
 

POLITYKA JAKOŚCIOWA I ŚRODOWISKOWA 
 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
„EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu 

 

Jesteśmy dynamicznie i wszechstronnie rozwijająca się firmą. Obecnie prowadzimy 
szeroką działalność w zakresie: 

1) uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, 
2) oczyszczania ścieków, 
3) wywóz odpadów stałych, płynnych i segregowanych, 
4) sprzedaży paliw płynnych i gazu propan-butan, 
5) utrzymania dróg i innych usług transportowo-sprzętowych. 

 

NASZA MISJA 
Sprawdzić się jako kompetentny, solidny i przyjazny partner  

dla mieszkańców i przedsiębiorstw Sierpca i okolic 
 

Dążąc do wypełnienia naszej misji i spełnienia wymagań naszych Klientów, kierujemy 
się następującą strategią: 

 

 Dbamy o wysoką jakość i utrzymanie ciągłości dostaw wody, zachowując równowagę 
ekologiczną. 

 Zapewniamy ciągłość odbioru ścieków, monitorując ich skład oraz uzyskując w procesie 
oczyszczania parametry zgodne z wymaganiami prawa. 

 Przy wywozie odpadów stawiamy na niezawodność i stosujemy konkurencyjne ceny, 
osiągane dzięki dobrej organizacji i poszerzaniu zasięgu działalności. 

 Sprzedając paliwa i gaz, zależy nam na wiarygodności, na którą zapracowaliśmy paliwem 
i gazem najwyższej jakości. 

 Przy utrzymaniu dróg i usługach transportowo-sprzętowych naszym priorytetem jest 
terminowość i solidność wykonanych usług. 

 

Nasze cele osiągamy, kładąc nacisk na: 
 

- systemowe podejście do zarządzania jakością i środowiskiem, 
- utrzymanie w dobrym stanie technicznym naszej infrastruktury, 
- zapewnienie wysokich kwalifikacji naszych pracowników, poprzez systematyczne 

szkolenia, 
- rzetelną identyfikację wpływu na środowisko i nadzór nad istotnymi aspektami działalności 

przedsiębiorstwa, 
- przestrzeganie wymagań prawnych i innych regulacji w zakresie środowiska. 

 
Chcąc zwiększyć zadowolenie naszych Klientów, skuteczniej osiągać pożądaną jakość              
i jednocześnie ograniczać nasz wpływ na środowisko ciągle doskonalimy nasze działania. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu 
zobowiązuje się do ochrony środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz deklaruje pełne 
zaangażowanie we wdrażanie i utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z 
wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. 

 
Każdy pracownik „EMPEGEK” jest zapoznany z niniejszą polityką i dołoży wszelkich starań do jej 
realizacji. Natomiast Zarząd MPGK „EMPEGEK” Sp. z o.o. zapewni środki do jej realizacji. 

 
      
            


