UCHWAŁA NR XV/88/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek Zdrój na lata 20122015”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr
142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zm.) – Rada Miejska w Lądku
Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek Zdrój na lata 20122015” stanowiący załącznik do uchwały.

i urządzeń

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY LĄDEK ZDRÓJ NA
LATA 20122015
Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju jest gminnym zakładem budżetowym. Zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zadania obejmujące sprawy zaopatrzenia w wodę, odbioru
i unieszkodliwiania ścieków należy do zadań własnych gminy. Zadanie to w imieniu gminy prowadzi od
1 stycznia 2005 roku Dział Wodociągów i Kanalizacji w Zarządzie Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju,
który swoim działaniem obejmuje miasto i gminę Lądek Zdrój. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia
ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków zgodnie
z wymogami ochrony środowiska. Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków jest:
1) pobór i uzdatnianie wody,
2) rozprowadzanie wody,
3) odprowadzanie ścieków,
4) oczyszczanie ścieków.
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych charakteryzuje się nieznacznym spadkiem
liczby mieszkańców  odbiorców, przy równoczesnym spadku ilości poboru wody i odprowadzania ścieków.
Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci zostały wyposażone w wodomierze główne. Na ich podstawie
rozliczana jest ilość odprowadzanych ścieków bytowogospodarczych. Zakład ma obowiązek zapewnienia
sprawności urządzeń wodno kanalizacyjnych które wymagają stałych remontów i modernizacji. W zakresie
jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w:
1) w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
2) przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, jakości dostarczanej wody do spożycia, w tym
wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych,
3) rozporządzeniu w sprawie sposobu oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
4) umowach z poszczególnymi odbiorcami usług.
Sieć wodociągową w Lądku Zdroju w znacznej części stanowią sieci sprzed II wojny światowej, około 40%.
Około 59% to sieci wybudowane do roku 90tego. Zaś 1% to sieci wybudowane w okresie ostatnich 10 lat.
Około 70% sieci kanalizacyjnej w Lądku Zdroju zostało wybudowanej w latach 70tych i 80tych. Pozostałe
sieci pochodzą z lat 30 i 40tych. Na terenach wiejskich znajdują się dwa wodociągi :w Katach Bystrzyckich
(wybudowany w latach 90) i Konradowie (wybudowany w latach 80). W związku z tym, że stan techniczny
większości sieci wodkan w Lądku Zdroju jest bardzo zły należało sporządzić Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek Zdrój. Zgodnie
z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z dnia 13 lipca 200, Nr 72, poz. 747) Zarząd Budynków Komunalnych jako zakład zajmujący
się na terenie Gminy Lądek Zdrój całością zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków
zobowiązany jest do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Plan stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
określa w szczególności:
1) planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych
2) przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.
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Przedstawiony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia wydanego ZBK na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Burmistrz LądkaZdroju
Kazimierz Szkudlarek
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