
 

 

 

Grupa inicjatywna referendum gminnego w swojej publikacji pt. „Ostatnia Prosta” stronę 5 i 6 

poświęciła LUK Sp. z o. o. w tym infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w Lądku-

Zdroju, stanowiącej własność Gminy. 

Oczywiście nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale zarówno jak i Państwo, my również cenimy 

sobie rzetelne i precyzyjne informacje, a więc od początku. 

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Lądek-Zdrój  

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

1.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

dalej „WPI” Gminy Lądek-Zdrój jest dokumentem sporządzanym na podstawie Ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1549). Taki plan był sporządzany w czasie kadencji różnych samorządów i Rad 

Miejskich od 2001 r., aż do teraz, a więc na długo przed powstaniem spółki LUK, tj. przez 

okres 18 lat.  

2.Plan, wówczas i obecnie, sporządzany był i jest w porozumieniu z Gminą (ponieważ zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym Gminy).  

Plan określa rzeczowo listę najważniejszych zadań w Gminie do realizacji, szacunkowe koszty, 

źródła finansowania: tj. środki własne, kredyty, środki Gminy, środki i dotacje z budżetu państwa, 

środki UE, programy norweskie i inne. 

 

Siedziba LUK Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 7a  

(po remoncie parkingu z obu stron budynku, bramy wjazdowej oraz monitoringu 24h) 
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4. Nasuwa się proste pytanie, co zrobiły przez ponad 17 lat, 

począwszy od 2001 r., kolejne władze samorządowe Lądka-Zdroju 

i kierownictwa ZBK do 2018 roku, żeby znacząco zmienić sytuację 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lądek-Zdrój, 

pomimo dostępności licznych programów finansowych  

w tym czasie, a po 2005 r. (wstąpienie Polski do UE), szczególnie 

w zakresie realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych  

i oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem na poziomie od 70-90%. 

5. Działalność gospodarcza LUK Sp. z o. o. rozpoczęto w 2018 

r. i do dzisiaj tj. 2022 r., przypada w bardzo trudnym okresie, 

charakteryzującym się spadkiem przychodów, wzrostem kosztów 

cen energii, paliwa, materiałów, gazu, części, sprzętu, podatków, 

wynagrodzeń, różnych opłat i zobowiązań publiczno-prawnych 

(pandemia COVID-19, kryzys gospodarczy, wojna  

w Ukrainie czy szalejąca inflacja). W okresie COVID-19, 

zawieszono całkowicie decyzją Rządu działalność gospodarczą 

Uzdrowisk, baz hotelowo-gastronomicznych, pensjonatów, co 

zdecydowanie wpłynęło na zmniejszenie przychodów w latach 

2019-2021. Problem ten dotknął szczególnie 

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w rejonach 

uzdrowiskowo-turystycznych. 

 

 

 

 

Działalność LUK Sp. z o.o.   

 

6. Sporządzany przez LUK Sp. z o. o. w porozumieniu z władzami samorządowymi Gminy Lądek-

Zdrój pierwszy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2019-2022 r. jest realizowany w okresie największego od dziesięcioleci 

kryzysu gospodarczego w kraju i Europie oraz najwyższej od 25 lat inflacji. 

Zakres rzeczowy zadań w planie obejmuje większość priorytetów niezrealizowanych 

dotychczas przez poprzednie różne kadencje samorządu gminnego i ZBK. Od 2019r. do 

chwili obecnej rząd oraz jego różne instytucje, programy unijne czy norweskie nie przewidywały 

dofinansowania jakichkolwiek kwot, dedykowanych podmiotom/spółkom komunalnym takim jak 

LUK Sp. z o. o. Ograniczone od 2019r. programy rządowe oraz unijne (brak środków z UE 

w ramach KPO), kierowane na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 

oczyszczalnie ścieków, do których aplikował UMiG Lądek-Zdrój (zadania ujęte m. in.  

w WPI na lata 2019-2022), niestety z reguły już z mniejszym dofinansowaniem niż  

w latach poprzednich, zostały rozdzielone przez Rząd i jego instytucje, w tym Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego, wg sobie jedynie znanym kryteriom, często poza 

merytorycznym, ze szkodą dla najstarszego uzdrowiska w Polsce, jego społeczności, 

turystów i kuracjuszy. 

 

3.Dociekliwym i wnikliwym czytelnikom „Biuletynu referendalnego - Ostatnia Prosta” dedykuje 

się lekturę poprzednich WPI, sporządzanych od 2001 roku przez kolejne Dyrekcje Zarządów 

Budynków Komunalnych z udziałem Rad Miejskich i Burmistrzów różnych kadencji, w celu 

wyciągnięcia samodzielnie i obiektywnie wniosków, dotyczących efektów i stopnia ich realizacji 

m. in. w zakresie: 

• „wykaz odcinków kanalizacji sanitarnej do wymiany, rozdzielenia na deszczową  

i sanitarną lub doszczelnienie”; 

• „wykaz odcinków wodociągowych do wymiany”; 

• „modernizacja oczyszczalni ścieków”. 

Większość wymienionych zadań (również przez autorów Biuletynu, jako admonicja do LUK  

Sp. z o. o.), zostało przenoszonych rzeczowo przez różne Dyrekcje ZBK i kadencje 

organów samorządowych na kolejne WPI - począwszy od 2001 r. do 2018 r. - tj. rok 

rozpoczęcia działalności gospodarczej LUK Sp. z o. o. 

 

Sprzęt Działu Wodociągów  

i Kanalizacji w trakcie prac na sieci 

wodno-kanalizacyjnej 
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LP NAZWA ZADANIA UWAGI 

1 
Wymiana wodomierzy 

głównych 
W latach 2018-2022 dokonano wymiany 685 szt. 

2 

Wymiana awaryjnych 

przyłączy wodociągowych 

wykonanych przed 2001 r. 

Bieżąca wymiana przyłączy wodociągowych zgodnie 

z ich stanem technicznym 

3 

Podłączenia oraz 

uruchomienie drugiej pompy 

na stacji pomp przy Al. 

Marzeń 

Uruchomienie drugiej pompy na Al. Marzeń w celu 

zapewnienia ciągłości dostaw wody w przypadku 

awarii pierwszej pompy 

4 
Wymiany ogrodzenia na 

ujęciu wody w Konradowie 

Dokonanie wymiany ogrodzenia na ujęciu wody  

w Konradowie – bezpośrednia strefa ochrony ujęcia 

wody podziemnej 

5 

Odwodnienie studni 

wodomierzowej dla ujęcia 

wody w Kątach Bystrzyckich 

Odwodnienie studni wodomierzowej, w celu ochrony 

wodomierza na ujęciu Kąty Bystrzyckie 

6 
Wymiany ok. 50 m ogrodzenia 

na oczyszczalni ścieków 

Wymiana uszkodzonego, wyeksploatowanego 

ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków 

7 

Regularne przeglądy oraz 

prace na sieciach 

kanalizacyjnych z 

wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu 

Regularne prace na sieciach kanalizacyjnych, mające 

na celu eliminację awarii poprzez ich udrażnianie  

i usuwanie ciał stałych, nieprawidłowo 

wprowadzanych do kanalizacji przez odbiorców usług 

8 

Remont oraz częściowa 

wymiana urządzeń w 

przepompowni ścieków przy 

ul. Kościuszki w Lądku-Zdroju 

Dodatkowe zamontowanie karty SIM w szafie 

sterowniczej zapewniło pracownikom DWiK 

informacje o występujących problemach 

eksploatacyjnych w przepompowni 

9 Zakup auta Mercedes Sprinter 

Zakup auta dla brygady wod-kan w celu poprawy 

sprawności pracy brygady. Poprzednie 

wyeksploatowane stanowiło zagrożenie zdrowia  

i życia dla pracowników oraz innych użytkowników 

dróg, dodatkowo posiadało niewystarczającą ilość 

miejsc dla pracowników. 

10 
Zakup zbiorników mobilnych 

– 2 szt. 

Zakup zbiorników mobilnych na wypadek 

wystąpienia awarii na sieciach wodociągowych, 

umożliwiające dostęp do wody przeznaczonej do 

spożycia dla społeczności Gminnej 

W ramach realizacji WPI na lata 2019-2022 ukierunkowanego 

na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 
usprawnienia pracy oraz podnoszenia bezpieczeństwa pracy 
pracowników Działu Wodociągów i Kanalizacji, Spółka LUK 
wykonała następujące zadania, zakupy, remonty  
i modernizacje: 
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11 

Zakup miernika gazowego 

Ventis MX4 z pompką do 

pomiaru O2, LEL, CO, H2s – 2 

szt 

Podniesienie bezpieczeństwa pracy na sieciach 

kanalizacyjnych 

12 
Zakup auta z napędem 4x4 

Toyota Rav4 

Usprawnienie prac w zakresie bieżącej obsługi ujęć 

wody w terenach trudno dostępnych i leśnych 

13 

Zakup aparatu do nawiercania 

wodociągów pod ciśnieniem 

Anwod 
Usprzętowienie brygady konserwatorów wod-kan 

14 
Agregat prądotwórczy 

wyciszony 3-fazowy Genezo 

Usprzętowienie brygady konserwatorów wod-kan,  

w celu zapewnienia zasilania na wypadek awarii 

zasilania 

15 

Ocena wielowariantowej 

koncepcji przebudowy 

oczyszczalni ścieków dla 

miejscowości Lądek-Zdrój 

(opracowana w 2016 r.) 

Zweryfikowanie przez Instytut Ochrony Środowiska–

Państwowy Instytut Badawczy założeń oraz 

proponowanych rozwiązań przez firmę IGI AQUA Sp. 

z o.o. 

16 

Zakup i montaż Stacji Zlewnej 

FEKO+, Oczyszczalnia 

ścieków 

Przed powstaniem Spółki ścieki dowożone wozami 

asenizacyjnymi były odbierane niezgodnie  

z obowiązującymi standardami i wymaganiami 

prawnymi 

17 
Zakup przyczepy ciężarowej 

Temared 4 02 MGV – 2 szt. 
Zakup przyczep do przewozu sprzętu oraz zbiorników 

mobilnych na wypadek awarii na sieci wodociągowej  

18 

Zakup i montaż kraty 

mechanicznej Huber wraz z 

prasopłuczką, Oczyszczalnia 

ścieków 

Wykonanie niezbędnych inwestycji w zakresie części 

mechanicznej oczyszczalni ścieków. Należy 

podkreślić, że oczyszczalnia powstała w latach 70-

tych XX w. i nie były prowadzone prace 

modernizacyjne na jej terenie 

19 

Zakup i montaż 

przepływomierza ścieków 

Endress+Hauser, 

Oczyszczalnia ścieków 

Wymiana wyeksploatowanego miernika ilości 

ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do 

odbiornika 

20 Zakup wywrotki MAN TGL 

Zakup wywrotki w celu usprawnienia prac na sieciach 

wod-kan oraz możliwości realizacji prac na zlecenia 

zewnętrzne i potrzeby Gminy 

21 

Opracowanie 

wielowariantowej koncepcji 

modernizacji  

i przebudowy oczyszczalni 

ścieków dla miejscowości 

Lądek-Zdrój wraz z PFU 

Wykonanie przez Instytut Ochrony Środowiska–

Państwowy Instytut Badawczy nowej koncepcji  

z weryfikacją założeń wyjściowych oraz 

zaproponowaniem trzech rozwiązań 

technologicznych modernizacji/przebudowy 

istniejącej oczyszczalni ścieków 

22 

Zakup zgrzewarki doczołowej 

KmT 315 – manualna 

zgrzewarka doczołowa dla 

średnic do fi315 KamiTech 

Usprzętowienie brygady konserwatorów wod-kan na 

potrzeby likwidacji awarii sieci wod-kan 
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23 

Zakup zagęszczarki 

rewersyjnej WACKER NEUSON 

DPU 4045Yeh 

Usprzętowienie brygady konserwatorów wod-kan na 

potrzeby likwidacji awarii sieci wod-kan 

24 

Zakup pompy szlamowej 

zatapialnej Wacker 

NeusonPST2 400 bez pływaka 

Usprzętowienie brygady konserwatorów wod-kan na 

potrzeby likwidacji awarii sieci wod-kan 

25 
Zakup przecinarki jezdnej 

Wacker Neuson BFS1345 

Usprzętowienie brygady konserwatorów wod-kan na 

potrzeby likwidacji awarii sieci wod-kan 

26 
Zakup kosiarki z napędem 

Olea-Mac 

Usprzętowienie obsługi oczyszczalni ścieków celem 

właściwego zagospodarowania terenów oczyszczalni 

27 Zakup kosy Stihl FS260 
Usprzętowienie obsługi oczyszczalni ścieków celem 

właściwego zagospodarowania terenów oczyszczalni 

28 

Opracowanie operatu 

wodnoprawnego dla 

Oczyszczalni Ścieków w 

Ladku-Zdroju wraz ze 

zrzutem wód burzowych 

W dn. 31.03.2022r. upłynął termin obowiązywania 

pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie 

ścieków oczyszczonych do Białej Lądeckiej,  

w związku z tym należało wykonać nowe 

opracowanie zgodnie z aktualnymi wymaganiami 

prawnymi 

29 
Remont ujęcia 

powierzchniowego Al. Marzeń 

Prace remontowo-modernizacyjne na ujęciu 

powierzchniowym w celu jego ponownego 

uruchomienia, aby zapewnić ciągłość dostaw wody 

dla mieszkańców Lądka-Zdroju bez konieczności 

hurtowego zakupu wody ze Stronia Śląskiego 

30 
Bieżące remonty na 

oczyszczalni ścieków 

Docieplenie budynku przepompowni ścieków wraz  

z wymianą okien oraz pokrycia dachu, remont 

budynku kraty mechanicznej wraz wymianą okien  

i drzwi oraz pokrycia dachu, wymiana pokrycia dachu 

na budynku trafostacji, remont zgarniacza na 

osadnikach, wymiana zasuw, odbudowanie ubytków 

w murkach ciągów technologicznych 

31 
Monitoring wizualny 

oczyszczalni ścieków 

Montaż monitoringu wizualnego terenu oczyszczalni 

ścieków w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

funkcjonowania oczyszczalni 

32 

Remonty w budynku 

administracyjno-socjalnym 

DWiK 

Wymiana pokrycia dachowego, wymiana 

przestarzałych pieców gazowych, wymiana drzwi 

wejściowych oraz bram garażowych, remonty 

pomieszczeń biurowych, wykonanie pomieszczenia 

socjalnego dla pracowników biurowych, zakup 

materiałów pod remonty pomieszczeń socjalnych dla 

pracowników brygady wod-kan oraz oczyszczalni 

ścieków w celu poprawy warunków pracy oraz 

obsługi petentów 

33 
Wymiana azbestowych pokryć 

dachowych z budynków LUK 

Eliminacja wszystkich dachów pokrytych azbestem, 

w celu ochrony zdrowia i środowiska 

34 
Zakup fabrycznie nowej 

koparko-ładowarki 

Ogłoszenie przetargu na leasing operacyjny na 

dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki na 

potrzeby działu – październik 2022r. 
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Inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną   

8. W latach 2018-2022 zostały wykonane na zlecenie Gminy 

Lądek-Zdrój wymiany wyeksploatowanych odcinków sieci  

w zakresie realizowanych remontów dróg powiatowych  

i gminnych, tj. 

• rok 2018 - ul. Kłodzka – wymiana 311 mb sieci 

wodociągowych plus przyłącza, 

• rok 2020 - ul.  Wolności – wymiana 807 mb sieci 

wodociągowej plus przyłącza oraz 71 mb sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

• rok 2021 – ul. Ostrowicza – wymiana 205 mb sieci 

wodociągowej plus przyłącza, 

ul. Wrzosowa – 90 mb sieci wodociągowej plus 

przyłącza, 

ul. Stokrotek – 63 mb sieci wodociągowej plus 

przyłącza, 

ul. Kopernika – 156 m sieci wodociągowej plus 

przyłącza. 

 

 

 

Budowa nowej sieci wodno-

kanalizacyjnej przy ul. Granicznej 

Czy cena wody w Lądku-Zdroju jest najwyższa  

w powiecie kłodzkim?  

10. Czy cena wody w Lądku-Zdroju jest najwyższa w powiecie kłodzkim? Nie można postawić 

takiej tezy, nie biorąc pod uwagę danych z całego powiatu kłodzkiego.  

Porównując ceny za wodę i ścieki na terenie powiatu kłodzkiego oczywiście warto wziąć pod 

uwagę sąsiadujące Gminy, lecz dla rzetelnego przedstawienia sprawy analiza ta wymaga ujęcia 

wszystkich sąsiadujących Gmin, również tych, w których ceny za wodę są nieco wyższe niż  

u nas, co najwyraźniej umknęło autorom Biuletynu Referendalnego.  Biorąc pod lupę wysokość 

ceny warto zastanowić się również nad tym, co wpływa na wysokość tej ceny i jak składniki ją 

determinujące rozkładają się w stosunku do wcześniej wspomnianych gmin sąsiadujących.  

W cenę wody wchodzą elementy: 

a) Koszty eksploatacji – czyli to, co musimy utrzymywać. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna 

Lądka-Zdroju, za pomocą której realizowane są: dystrybucja wody oraz odbiór ścieków 

eksploatowane są powyżej 50 lat, w tym również odcinki wykonane w okresie 

przedwojennym. Prawie połowa sieci wodociągowej (40%) na terenie Gminy 

Lądek-Zdrój została wykonana przed II wojną światową. Około 59% sieci zostało 

wybudowane w latach 90-tych, są to fragmenty sieci starsze niż 30 lat. Zaledwie  

2% stanowią sieci zmodernizowane w okresie ostatnich 19 lat. W związku  

z powyższym, wymagają one zwiększonych kosztów remontów i stałych prac 

konserwacyjnych, dzięki którym unikamy mających miejsce w poprzednich latach 

częstych awarii i ograniczeń w dostawach wody; 

b) Koszty amortyzacji, które wyjaśniamy szczegółowo w dalszej części; 

 

9. W latach 2021-2022 na zlecenie Gminy Lądek-Zdrój prowadzona jest inwestycja w zakresie 

budowy nowych sieci wod-kan w rejonie ul. Granicznej, tj. 

• rok 2021 – 370 mb sieci wodociągowej, 263 mb sieci kanalizacji sanitarnej 

• rok 2022 – 333 mb sieci wodociągowej, 679 mb sieci kanalizacji sanitarnej  

(w trakcie realizacji). 
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c) Opłaty i podatki – to, co dyktuje ustawodawca i obecna sytuacja gospodarcza. Warto 

mieć również na uwadze, iż połowa okresu działalności Spółki przypada na trudną 

sytuację gospodarczą w kraju: tj. obecnie największa od 25 lat inflacja, wzrost cen 

za gaz, energię, paliwo, materiały budowlane, części eksploatacyjne do maszyn  

i samochodów, wzrost podatków i wynagrodzenia oraz panująca w latach 2020-2022 

pandemia COVID-19. Lata 2020/2021 ze względu na stan pandemii COVID-19 

charakteryzowały się znacznym spadkiem sprzedaży wody oraz odbioru ścieków 

względem poprzednich lat. Założona sprzedaż wody w taryfie na rok 2020 została 

zrealizowana wyłącznie w 80%, natomiast odbiór ścieków w 77%, w roku 2021 woda zaś 

w 82 % a ścieki w 80%.  

Poniżej przedstawiamy zestawienie porównania cen metra sześciennego za wodę i ścieki 

oraz opłat abonamentowych dla gospodarstw domowych dla wybranych, również 

droższych, gmin powiatu Kłodzkiego.   

 

 

Wykres 1 Porównanie cen za wodę w odniesieniu do metra sześciennego i stałej opłaty dla gospodarstwa domowego w 
wybranych miejscowościach Powiatu Kłodzkiego 

5,63

5,25

6,36

4,92

6,78

4,46

6,27

6,64

4,33

7,95

18,08

9,84

25,11

10,03

6,5

8,55

8,97

6,02

Gmina Kłodzko

Kłodzko

Bystrzyca Kłodzka

Kudowa Zdrój

Lądek Zdrój

Międzylesie

Polanica Zdrój

Nowa Ruda

Stronie Śląskie

CENA ZA WODĘ

abonament główny woda [zł/odb/mc] WODA - cena za [zł/m3]

 

Wykres 2 Porównanie cen za ścieki w odniesieniu do metra sześciennego i stałej opłaty dla gospodarstwa domowego w 
wybranych miejscowościach Powiatu Kłodzkiego 

7,34

6,44

10,58

6,99

8,41

6,54

5,88

7,2

5,96

8,9

19,42

9,84

2,2

10,03

6,5

0

7,54

6,22

Gmina Kłodzko

Kłodzko

Bystrzyca Kłodzka

Kudowa Zdrój

Lądek Zdrój

Międzylesie

Polanica Zdrój

Nowa Ruda

Stronie Śląskie

CENA ZA ŚCIEKI

abonament główny ścieki [zł/odb/mc] ŚCIEKI - cena za [zł/m3]
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  Wnioski taryfowe, amortyzacja i sytuacja 

przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych  

11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 2017 r. jest regulatorem taryf (opłat) 

za wodę, ścieki i opłaty stałe. 

Na cenę wody, ścieków oraz opłaty stałej mają wpływ koszty przedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego, takie jak: wynagrodzenia, amortyzacja, podatki i opłaty, energia, materiały, 

pozostałe usługi i inne. Jeśli ustalone przez przedsiębiorstwo i zawnioskowane do PGW 

Wód Polskich ceny są zbyt wysokie i nie adekwatne do sytuacji przedsiębiorstwa 

wodno-kanalizacyjnego, Wody Polskie wydają decyzję odrzucającą wniosek taryfowy.  

 

Odpowiadając na zadane pytanie z tezą, którą zawarli w Biuletynie jego autorzy, LUK Sp. z o.o. 

odpowiada: 
 

• Tak, amortyzacja jest jednym  

z elementów kosztów, uwzględnianych 

przy wniosku taryfowym; 

• W przypadku niewykonania inwestycji  

z przyczyn obiektywnych (mamy do 

czynienia przecież z planem 

wieloletnim), zmian priorytetów, 

awarii, COVID-19, wzrostu cen  

i kosztów, inflacji, braku finansowania 

ze środków zewnętrznych, to w miejsce 

zaplanowanych, a nie wykonanych 

zadań -realizowane są inne inwestycje  

i zakupy amortyzowane i rozliczane 

proporcjonalnie do tych 

uwzględnionych pierwotnie w taryfie; 

• Należy nadmienić, że nie wszystkie 

zadania wymienione w WPI obciążają 

kosztami budżet LUK Sp. z o.o., a co za 

tym idzie taryfę za wodę i ścieki; 

• Jest również tak, że amortyzacja 

liczona przez Spółkę od inwestycji  

i zakupów nie ujętych w WPI,  

a zrealizowanych, przekracza 

wartość/wysokość amortyzacji 

zaplanowanej w WPI, czy wtedy 

mamy do czynienia z zaniżoną ceną 

wody i ścieków? To pytanie 

skierowane jest do autorów Biuletynu 

Referendalnego. 

• Ceny w LUK Sp. z o.o. nie są 

zawyżane, są wypadkową kosztów  

i kontrolowane są przez 

ogólnopolskiego regulatora PGW 

Wody Polskie; 

 

 

• W poprzednim procesie zatwierdzenia taryf 

przez Wody Polskie w 2018 r. występowały 

ogromne różnice w cenach za wodę i ścieki 

na terenie Polski. Przedkładane do 

zatwierdzenia kwoty za 1m3 wody wynosiły 

od 1,30 do 57,02 zł, a za 1m3 ścieków od 

2,20 do 52,90 zł. Średnia cena 1m3 wody  

w Polsce w 2021/2022 roku wynosi ca. 12 zł 

brutto, tyle samo wynosi cena 1m3 ścieków. 

Cena wody i ścieków w Gminie Lądek-

Zdrój jest niższa niż średnia cena 

krajowa oraz w woj. dolnośląskim; 

• Obecnie ogólnopolski regulator taryf PGW 

Wody Polskie rozpatruje i weryfikuje ponad 

400 wniosków taryfowych przedsiębiorstw 

wodociągowych, obejmujących 

dramatyczny wzrost kosztów, paliw, 

energii, wynagrodzeń, cen materiałów, 

podatków, opłat i innych, spowodowany 

kryzysem gospodarczym w kraju i Europie 

oraz największej od 25 lat inflacji  

i drożyzny;  

Należy się spodziewać wzrostu cen za wodę  

i ścieki w całym kraju w związku  

z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, 

wynikającymi z kryzysu gospodarczego; 

• Za I kwartał 2022 r. 70% przedsiębiorstw 

wodno-kanalizacyjnych odnotowuje straty 

finansowe na swojej działalności. Pomimo,  

że wszystko dramatycznie drożeje 

praktycznie z dnia na dzień (paliwa, 

materiały, energia) cena wody i ścieków 

pozostaje niezmieniona w roku, z uwagi na 

procedury PGW Wody Polskie i zatwierdzoną 

już taryfę. 
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Przekształcenie ZBK w spółkę LUK  

 
12. Osobliwe i ekscytujące jest zainteresowanie autorów publikacji pn. „Biuletyn 

Referendalny” dochodami rocznymi cyt. ”Jana Szymańczyka” za 2021 r., na które składa się 

emerytura, kontrakt menadżerski w spółce, wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia u różnych 

podmiotów, z tytułu posiadanego zawodu radcy prawnego i ekonomisty, skoro każdy ma 

łatwy dostęp do oświadczenia majątkowego osób publicznych. 

W swojej dociekliwości i żarliwości autorzy Biuletynu Referendalnego Ostatnia Prosta pomylili 

dane osobowe zarządzającego spółką, ponieważ Jan Szymańczyk nie pracuje w LUK  

Sp. z o.o. 

 

Należy podkreślić,  że przed przekształceniem ZBK w spółkę LUK w 2018 r., 

zakładem budżetowym zarządzały dwie osoby - Dyrektor i Z-ca Dyrektora, 

pobierający osobne dwa wynagrodzenia z dodatkami funkcyjnymi i 13-tym 

wynagrodzeniem, zatrudniając średnio 60-80 pracowników, generując rok w rok 

straty finansowe.  

 

Obecnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa, bez Z-cy Prezesa, bez 

Prokurenta, bez stanowisk dyrektorskich. Spółka, która obecnie zatrudnia 45 pracowników, 

zrestrukturyzowała zbędne stanowiska administracyjne i inne, nie generuje od pierwszego 

roku jej działalności straty finansowej. W okresie swojej ponad 4 letniej działalności 

zwiększyła majątek/aktywa spółki - Gminy (Gmina jest 100% właścicielem) - o ca. 1 mln zł. 

Spółka w miarę posiadanych środków oraz realizowanej sprzedaży m.in. usług na rynku 

zewnętrznym poza umowami z Gminą, dokonuje systematycznej wymiany sprzętu, 

pojazdów urządzeń z ponad 40-50 letnim stażem użytkowania, remontuje majątek 

Spółki/Gminy, poprawia warunki przyjęcia petentów i socjalno-bytowe pracowników. Poniżej 

sprzęt, pojazdy, urządzenia zakupione przez Spółkę w Dziale Wodociągów i Kanalizacji, Dziale 

Usług Komunalnych oraz Dziale Gospodarki Mieszkaniowej. 

 

 

Warunki obsługi petentów w budynku LUK Sp. z o.o.  
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Lądecka Oczyszczalnia Ścieków 

13. Lądecka oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana na początku lat  

70-tych, a wybudowana w 1975 r. Obiekt ten został przekazany Spółce aportem (wkładem 

niepieniężnym) w 2018 r. (rok rozpoczęcia działalności gospodarczej LUK). Jest obiektem 

mocno wyeksploatowanym w części dotyczącej urządzeń oraz budynków i budowli 

technicznych, w których nie prowadzono przez dziesięciolecia remontów, modernizacji oraz 

wymiany urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich konserwacji. Byli Zarządzający  

i użytkujący oczyszczalnie nie wykorzystali możliwości ostatnich 30 lat na pozyskanie 

zewnętrznych środków finansowych na konieczną modernizację oczyszczalni  

w Lądku-Zdroju z UE i budżetu państwa. Od momentu powstania Spółki, tj. od 2018 r. 

Zarząd i kierownictwo Działu Wodociągów i Kanalizacji podjęli następujące działania: 
 

 • Przeprowadzono inwentaryzację stanu 

technicznego oczyszczalni ścieków, 

• Dokonano koniecznej wymiany kraty 

mechanicznej produkcji POWOGAZ model 

KMP/600 o prześwicie 20 mm na kratę 

zgrzebłową firmy Huber model RakeMax 

2880/375/15 o prześwicie 15 mm wraz 

prasopłuczką skratek WAP BG2, 

• Zakupiono oraz zamontowano nowoczesną 

stację zlewną ścieków dowożonych  

z nieskanalizowanych obszarów Gminy,  

tj. Stacja Zlewna FEKO+ z pomiarem pH, 

temperatury oraz przewodności, 

• Zlecono zweryfikowanie Instytutowi Ochrony 

Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 

założeń oraz proponowanych rozwiązań 

technologicznych przez firmę IGI AQUA  

Sp. z o.o. w wielowariantowej koncepcji 

przebudowy oczyszczalni ścieków dla 

miejscowości Lądek-Zdrój z 2016 r., 

• Zlecono opracowanie dokumentacji 

wielowariantowej koncepcji modernizacji  

i przebudowy oczyszczalni ścieków dla 

miejscowości Lądek-Zdrój Instytutowi Ochrony 

Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 

• Dokonano uzgodnienia z Radą Miejską Lądka-

Zdroju przy udziale ekspertów/autorów 

opracowania koncepcji oraz przedstawicieli 

Spółki LUK wyboru wariantu modernizacji 

oczyszczalni ścieków wg wariantu II w/w 

koncepcji, 

• Przeprowadzono remonty pomieszczeń 

biurowych w budynku socjalno- 

administracyjnym na oczyszczalni ścieków, 

poprawiając standardy obsługi klientów  

i pracy pracowników Spółki, dokonano remontu 

kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego, 

• Przeprowadzono wszechstronną analizę  

z Bankami w celu określenia możliwości 

samodzielnego kredytowania przez Spółkę 

modernizacji oczyszczalni ścieków (również  

w trybie emisji obligacji), która została niestety 

negatywnie rozpatrzona przez wzgląd na niski 

kapitał zakładowy Spółki.  

Nowa krata mechaniczna marki HUBER 

Nowa stacja zlewna FEKO+ 
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• Dokonano remontów dachów: 

✓ Budynku kraty mechanicznej, 

✓ Budynku przepompowni ścieków, 

✓ Budynku trafostacji, 

✓ Budynku socjalno - administracyjnego 

wraz z garażami. 

oraz budynków: 

✓ Budynku kraty mechanicznej, 

✓ Budynku przepompowni ścieków, 

 

• Prowadzone są na bieżąco prace 

remontowo-konserwatorskie na obiektach 

technologicznych oczyszczalni ścieków,  

m.in. remont zgarniacza osadników, 

odtworzenie ubytków w murkach przy 

piaskowniku, osadnikach, przelewach 

pilastych, 

• Zlecono opracowanie operatu 

wodnoprawnego oczyszczalni ścieków  

w celu uzyskania nowego pozwolenia 

wodnoprawnego, które zostało wydane 

przez Wody Polskie decyzją nr WR. 

ZUZ.4.4210.45.2022.WB i obowiązuje do 

dnia 3.05.2032 r., 

• Zlecono wykonanie analizy ryzyka ujęć 

wody dla ujęcia w Konradowie i Kątach 

Bystrzyckich, 

• Dokonano zakupów materiałów 

budowlanych, przeznaczonych na remont 

pomieszczeń socjalnych pracowników 

DWiK, 

• Stały monitoring Spółki od 2018 r. i analiza 

w kierunku możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na remont  

i modernizacje oczyszczalni ścieków, jak 

również sieci wodno-kanalizacyjnej 

dedykowanych spółkom komunalnym. 

 

Nowe pojazdy Działu Wodociągów i Kanalizacji oraz Działu Gospodarki Mieszkaniowej 
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14.Zapraszamy autorów Biuletynu oraz zainteresowanych mieszkańcom Gminy do Spółki 

po prostu na zwykłą merytoryczną rozmowę w każdym czasie. Jesteśmy również po to, 

żeby wyjaśnić wątpliwości wszystkim Mieszkańcom Gminy, w tym autorom Biuletynu np. 

w zakresie rozliczania amortyzacji w taryfie i wpływu jej rozliczenia na cenę wody i ścieków 

jak i fakt, iż jako Spółka nie odpowiadamy za gospodarkę odpadami w Gminie oraz obecnie 

ustanowioną „gospodarkę węglową”. Wyjaśnimy zainteresowanym z jakich środków 

finansowych utrzymuje się LUK Sp. z o.o. (tak jak inne tego rodzaju spółki w kraju, 

wykonując swoje usługi na rzecz Gminy oraz sprzedając usługi na rynku zewnętrznym poza 

umowami z Gminą oraz aktywnie wykorzystując swój majątek). Odpowiemy również na 

pytania z tezą autorom „Biuletynu Referendalnego- Ostatnia Prosta”, ceniąc sobie 

rzetelność i precyzyjność w informacji dla mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój. Mając zaufanie 

do Państwa obiektywizmu, mamy nadzieję na rzeczową ocenę naszych wyjaśnień.  
 

 

 

Nowy sprzęt Działu Usług Komunalnych 

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 


