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INFORMACJA 
 
Dotycząca działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o. w Łasku  

 

 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Łasku, której wszystkie udziały są własnością Gminy Łask, 

rozpoczęła swoją działalność 01.07.2000r.  

Siedziba spółki znajduje się przy ul. Tylnej 9 w Łasku 

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Kilińskiego 102 a w Łasku 

Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowie nr 50A 

 - rejestracja spółki KRS nr 0000065222 

 - REGON  731020519 

 - NIP   831-15-06-734 

  

 

Przedmiot działalności: 

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łask; 

- zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łask; 

- gospodarka ściekami oraz wywóz nieczystości płynnych; 

- usługi sanitarne i pokrewne; 

- wykonywanie sieci, przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

- wynajem sprzętu budowlanego; 

- roboty ziemne; 

- badania i analizy fizyko - chemiczne wody i ścieków; 

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 

 

Spółka działa na podstawie  Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 

z późniejszymi zmianami – Tekst jednolity DZ. U. 2022 poz. 1467, 1488), ustawy o 

Gospodarce Komunalnej (Dz. U. 1997 nr 9 poz. 43 z dnia 20 grudnia  1996r.  z późniejszymi 
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zmianami – Tekst Jednolity DZ. U. 2021 poz. 679) oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2001 r nr 71 poz. 747 – tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r poz. 2028, z 2022 r poz. 1549). Rachunkowość Spółki prowadzi się w oparciu o 

Ustawę o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.1994 nr 121 poz. 591 – Tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r poz. 2017, 2105, 2106, z 2022 r. poz. 1488) 

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

na lata 2022 – 2028 opracowany został zgodnie z artykułem 21 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r nr 71 poz. 747 – 

tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 2028, z 2022 r poz. 1549). Obecnie obowiązujący plan 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych MPWiK w Łasku Sp. z o.o. 

na terenie Gminy Łask na lata 2019 – 2025 został zatwierdzony Uchwałą Nr IX/100/2019 

Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 maja 2019 r. Przedłożony plan rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych MPWiK w Łasku Sp. z o.o. na terenie 

Gminy Łask zawiera kontynuację prowadzonych w Spółce zadań inwestycyjnych w zakresie 

rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz planowanego nowego kompleksowego 

zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie oraz systemu 

dystrybucji wody na terenie Gminy Łask”, w założeniach, wdrażającego między innymi 

założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 

2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 
2. PRZEDMIOT PLANU 

 

 

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji: 

• urządzeń wodociągowych, 

• urządzeń kanalizacyjnych, 

będących w posiadaniu i eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo. 

 

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli Spółce na realizację strategicznych 

celów jakimi są: 
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• pobranie i uzdatnienie wody  zgodnie z przepisami Prawa Polskiego oraz Unii 

Europejskiej tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 

grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

• ciągła i niezawodna dostawa mieszkańcom Gminy Łask wody o odpowiednim 

ciśnieniu oraz jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego, Unii 

Europejskiej oraz Polskimi Normami; 

• ciągły i niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków socjalno – bytowych od 

mieszkańców Gminy Łask; 

• oczyszczenie  odebranych ścieków i uzyskanie efektu ekologicznego w zakresie  

ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych zgodnie z wytycznymi Przepisów 

Unii Europejskiej między innymi zgodnie z założeniami Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r oraz przepisami Prawa Polskiego; 

• zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego oraz Unii Europejskiej dotyczących 

ochrony środowiska. 

 

3. ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

 

Przedsięwzięcia z tego zakresu to: 

 "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie oraz systemu dystrybucji wody dla 

Gminy Łask": 

 Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowie; 

 Modernizacja Ujęć wody dla SUW w Ostrowie (Studnia A1, A2, A3, A4, A5); 

 Modernizacja rurociągów wody surowej od studni głębinowych (A1, A2, A3, 

A4) do SUW w Ostrowie; 

 Modernizacja  sieci wodociągowej azbesto - cementowej (wymiana) na 

terenie Gminy Łask (Wola Bałucka 2,6 km; ul. Mickiewicza, Polna, 

Warszawska, Toruńska, Sadowa, Południowa - 1,5 km); 
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 Monitoring sieci wodociągowej oraz poprawa dostępu do wody pitnej (Moduł 

GIS do zarządzania siecią, zdalny odczyt, montaż "pitników" wody 

wodociągowej - 5 szt.); 

 Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Okupie oraz Bałuczu; 

 Obsługa projektu: Inżynier kontraktu, Zarządzanie projektem, promocja 

projektu itp. 

 Budowa sieci wodociągowej w Ostrowie w ul. Gajowej dz. nr dz. 242, 268/3, 270/5 

obr. 16 Ostrów gm. Łask; 

 Budowa sieci wodociągowej w Woli Łaskiej działka nr 69/11, 68 obr. 26 gm. Łask; 

 Budowa sieci wodociągowej w Wronowicach działka nr 992/2, 146/4 obr. 28 gm. 

Łask; 

 Budowa sieci wodociągowej w Orchowie 439, 465/3, 466/3, 466/7 obręb 15 Orchów 

gm. Łask; 

 Budowa sieci wodociągowej w Ostrów Osiedle działka nr 374/27 obręb 16 gm. Łask - 

ul. Malinowa; 

 Budowa sieci wodociągowej w Rokitnicy działka nr 522 obręb 19 Rokitnica (170 m); 

 Budowa sieci wodociągowej w Ostrowie w ul. Słonecznikowej dz. Nr 141, ul. 

Bławatkowej dz. 143/14, 148 obręb 16 Ostrów (720 mb); 

 Budowa sieci wodociągowej DN 200 PEHD w Woli Łaskiej działka nr 218, 191 obręb 

26 Wola Łaska (Pas DW 483) – przebudowa istniejącego wodociągu.  

 przejęcie na majątek Spółki wybudowanej sieci wodociągowej. 

 

 

Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały szczegółowo 

określone w planie rozwoju i modernizacji na ten okres. Zbudowano go uwzględniając 

następujące aspekty: 

 

 potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych, 

 konieczność zmian technologicznych i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz 

dostosowanie obiektu do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi , 
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 możliwości finansowe Spółki. 

 

Plan rozbudowy i modernizacji zakłada wykonanie inwestycji finansowanych w 

ramach środków własnych Spółki oraz pozyskania innych środków finansowych z funduszy 

zewnętrznych w tym dotacji z funduszy Unii Europejskiej, pożyczek Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dokapitalizowania przez właściciela 

Spółki poprzez wniesienie udziałów pieniężnych. Rozbudowa  

i modernizacja obejmie między innymi sieci wodociągowe będące w eksploatacji  

i zarządzaniu MPWiK w Łasku Sp. z o.o. Wymianie w pierwszej kolejności poddana zostanie 

sieć wykonana z rur stalowych oraz azbestowo – cementowych wraz z przyłączami będącymi 

na majątku MPWiK w Łasku Sp. z o.o. Wymiana przewodów wodociągowych prowadzona 

będzie według potrzeb związanych między innymi z prowadzonymi pracami 

modernizacyjnymi dróg i chodników przez zarządców dróg, z założeniem minimalizacji 

kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni a główny cel to optymalizacja i 

zmniejszenie  strat wody w sieci wodociągowej.  

Na realizację strategicznego dla Gminy Łask jak i Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku zadania „Modernizacja stacji uzdatniania  

w Ostrowie oraz systemu dystrybucji dla Gminy Łask”, planuje się pozyskać dofinansowanie 

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 

2027 (FENiKS) w ramach Priorytetu II „Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR”, 

Cel szczegółowy 2.5 „Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej” 

zgodnie z założeniami Projektu stanowiącymi Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 4 

stycznia 2022r. Realizacja tego zadania będzie możliwa tylko i wyłącznie przy wsparciu 

dofinansowania z w/w programu lub innych dostępnych, oraz zabezpieczeniu udziału 

własnego beneficjenta (MPWIK w Łasku Sp. z o.o.) poprzez dokapitalizowanie Spółki 

środkami finansowymi (aport) przez Gminę Łask – Właściciela Spółki. W chwili obecnej  

budżet Spółki obciążony jest pożyczką inwestycyjną zaciągniętą zgodnie z umową zawartą z 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa nr 

3/2017/Wn05/OW-KI-YS-P z dnia 03.01.2017 r. na zabezpieczenie udziału własnego na 

zrealizowane i rozliczone zadanie inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku 

oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”, które otrzymało dotację z 
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Unii Europejskiej. Obecnie Spółka opracowała Program Funkcjonalno – Użytkowy na 

realizację całego zadania inwestycyjnego. W ramach dalszych przygotowań planuje się 

opracowanie dokumentacji projektowych na poszczególne zadania inwestycyjne. Jako 

priorytet traktowane będą zadania inwestycyjne:  „Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowie” 

oraz „Modernizacja Ujęć wody dla SUW w Ostrowie (Studnia A1, A2, A3, A4, A5)”. 

 

 

 

4. ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej prowadzona jest głównie przez Gminę Łask 

zgodnie z priorytetami w zakresie kanalizowania obszaru wyznaczonej Uchwałą Rady 

Miejskiej w Łasku nr XXVI/336/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji Łask. Przedsiębiorstwo w latach 2014 – 2020 przeprowadziło 

jedno z największych zadań inwestycyjnych w Gminie Łask w zakresie dostosowania systemu 

kanalizacyjnego do wymogów i warunków dyrektywy Rady Europejskiej 91/271/EWG z dnia 

21 maja 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” dwukrotnie otrzymał 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  

 - Dokumentacja techniczna zadania zrealizowana została w ramach zadania 1.1. 

Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I 

Gospodarka Wodno-Ściekowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 

2013. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-039/14-00 (1 292 877,60 PLN, w tym 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowanych) – 1 040 120,00 

PLN).  

 - Zadania budowlane zrealizowano na podstawie opracowanego projektu w ramach 

działania 2.3. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś Priorytetowa II „Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020 dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej -   Umowa 

o Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0042/16 (67 461 569,62 PLN, w tym dofinansowanie 

ze środków Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowanych) – 34 682 212,34 PLN).   
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 W ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” składającego się z pięciu zadań 

projektowych zmodernizowano, kompleksowo oczyszczalnię ścieków w Łasku zapewniając 

podwyższony stopień usuwania związków biogennych ze ścieków odprowadzanych z 

aglomeracji miejskiej Łask jak i całej Gminy Łask, rozwiązując jednocześnie zagadnienia 

gospodarki osadowej. Wykorzystano odnawialne źródła energii w postaci fermentacji osadu i 

pozyskania biogazu spalanego następnie w układzie kogeneracyjnym, produkując energię 

elektryczną i cieplną zużywaną na potrzeby oczyszczalni ścieków, oraz suszarnie słoneczne 

osadu pozyskujące energię słońca. Dzięki modernizacji i przebudowie dziś to jeden z 

nowocześniejszych obiektów w Polsce, łączący sprawdzone rozwiązania technologiczne z 

pozyskaniem energii odnawialnej spełniający jednocześnie wszystkie standardy w zakresie 

oczyszczania ścieków oraz redukcji ilości osadu ściekowego ograniczając uciążliwość obiektu 

do minimum. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano 12,72 km nowych kolektorów 

kanalizacji sanitarnej umożliwiając przyłączenie kolejnych mieszkańców w aglomeracji 

miejskiej Łask do sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowano 6,85 km istniejących 

kolektorów kanalizacji sanitarnej ograniczając infiltrację wód obcych do kanalizacji oraz 

eksfiltrację ścieków do gruntu.   

 Ze względu na znaczne obciążenie Spółki kredytem inwestycyjnym zaciągniętym na 

zabezpieczenie udziału własnego (wydatki niekwalifikowane w projekcie) zrealizowanego  

zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask”, którego  na dzień opracowania niniejszego planu 

pozostało do spłaty 15 751 834,35 PLN Przedsiębiorstwo nie planuje dalszych znaczących 

zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Łask. 

Zadania inwestycyjne dalszej rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w ramach 

wyznaczonej aglomeracji Łask, które ujęte zostały w VI aktualizacji Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych realizowane będą przez Gminę Łask, co w pełni zapewni 

osiągniecie zgodności aglomeracji Łask z wymogami spełnienia dyrektywy „ściekowej” 

91/271/EWG (98% skanalizowania). Pozostałe warunki dyrektywy aglomeracja już spełnia 

dzięki realizacji zadań inwestycyjnych w poprzednich latach przez MPWIK w Łasku Sp. z o.o.     

 

Przedsięwzięcia objęte niniejszym planem obejmują: 
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Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych w tym: 

 sieć kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej dz. nr 69/11, 68 obr 26 Wola Łaska gm. Łask; 

 sieć kanalizacji sanitarnej Orchowie dz. nr 439, 465/3, 466/3, 466/7 obręb 15 Orchów 

gm. Łask; 

 sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Osiedle działka nr 374/27 obręb 16 

gm. Łask - ul. Malinowa; 

  

 

Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały szczegółowo określone 

w planie rozwoju i modernizacji na ten okres. Plan powstał w oparciu o następujące 

założenia: 

 konieczność modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, 

 możliwości finansowe Spółki. 

 

 Plan rozbudowy i modernizacji zakłada wykonanie inwestycji w ramach budżetu 

własnego Spółki oraz pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych w tym 

dotacji z funduszy Unii Europejskiej, pożyczek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi, dokapitalizowania przez właściciela Spółki poprzez wniesienie 

udziałów pieniężnych.  

 Inwestycje w zakresie wyznaczonej aglomeracji Łask ujętej w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych realizowane będą przez Gminę Łask zgodnie z VI 

aktualizacją KPOŚK.   

 

5.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 
 
Nakłady inwestycyjne na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane będą ze 

środków finansowych Spółki oraz planowanych do pozyskania dofinansowań ze środków Unii 

Europejskiej  - z Funduszu Spójności lub z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,   

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych 



 

10 

 

dedykowanych instytucji finansujących inwestycje w zakresie sektora wodociągowo – 

kanalizacyjnego w Polsce.  

 

 

1. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie oraz systemu dystrybucji wody dla 

Gminy Łask" 

 Dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FENiKS) w ramach 

Priorytetu II „Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR”, Cel szczegółowy 

2.5 „Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej” zgodnie 

z założeniami Projektu stanowiącymi Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 4 

stycznia 2022r. 

 Pożyczka na zabezpieczenie udziału własnego uzyskana z NFOŚiGW w Warszawie, 

WFOŚiGW w Łodzi lub innych dedykowanych instytucji finansowych;  

 Budżet Spółki poprzez ewentualne dokapitalizowanie Spółki przez Gminę Łask – 

właściciela Spółki. 

 

2. Na realizację pozostałych zadań planuje  się pozyskiwanie środków finansowych do 

realizacji przedsięwzięć w postaci: 

 pożyczek lub dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi;  

 wsparcie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. 

3. Główne środki finansowe pochodzić będą z wpływów ze sprzedaży wody  

i odprowadzania ścieków oraz odpisów amortyzacyjnych majątku Spółki. 

4. Pozostałe środki finansowe pochodzić będą z wypracowanego zysku, osiągniętego ze 

sprzedaży usług m.in.  wykonywania sieci i przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych. 

 

 

Poszczególne, zawarte w planie zadania inwestycyjne stanowią najpilniejsze potrzeby 

Spółki jakie występują w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów 

wodociągowo – kanalizacyjnych na dzień opracowania planu. Priorytetowe zadanie to 
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„Modernizacja Stacji uzdatniania w Ostrowie” oraz „Modernizacja ujęć wody dla SUW w 

Ostrowie” podyktowane dostosowaniem obiektów do wymogów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ponad czterdziestoletnią pracą obiektów.  

Ujęte inwestycje mają na celu utrzymanie w ruchu urządzeń technicznych, ich 

modernizację rozbudowę oraz wdrażanie nowych rozwiązań w oparciu o najlepsze dostępne 

technologie oraz najlepszą posiadaną wiedzę techniczną. Do zadań tych należą również: 

zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno - pomiarowego, urządzeń technicznych, 

materiałów oraz przygotowanie dokumentacji projektowych  i koncepcyjnych.  

 

W planie nie ujęto nakładów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki. Plan 

opisuje  jedynie niezbędne nakłady inwestycyjne związane z rozbudową jak i modernizacją 

pracujących urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych zarządzanych przez przedsiębiorstwo. 

Zakłada się, że zadania ujęte w planie będą corocznie modyfikowane i urealniane 

stosownie do potrzeb oraz posiadanych środków własnych, uzależnionych między innymi 

od wysokości sprzedaży, wprowadzanych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz 

zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łask, pozyskanych środków 

zewnętrznych oraz sytuacji i warunków gospodarczo – ekonomicznych w Polsce 

przekładających się na możliwości finansowania inwestycji przez Spółkę.  

 

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia założenia inwestycyjne MPWIK w Łasku 

Sp. z o.o.  na lata 2022 – 2028.   

 

Podane wartości przedsięwzięć należy traktować jako kwoty szacowane.  
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Fundusz Spójności - 

dotacja

Budżet MPWIK

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Pożyczka 

NFOŚIGW/WFOŚiG

W

0,00 0,00 0,00 0,00 10 008 750,00 8 594 775,00 0,00 18 603 525,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 691 250,00 4 887 225,00 0,00 10 578 475,00

66 000,00 0,00 480 000,00 0,00 600 000,00 675 460,00 0,00 1 821 460,00

3 506 250,00 3 825 000,00 7 331 250,00

1 993 750,00 2 175 000,00 4 168 750,00

66 000,00 250 000,00 316 000,00

573 750,00 573 750,00 1 147 500,00

326 250,00 326 250,00 652 500,00

50 000,00 50 000,00

1 275 000,00 1 264 800,00 2 539 800,00

725 000,00 719 200,00 1 444 200,00

30 000,00 30 000,00

1 275 000,00 1 433 100,00 2 708 100,00

725 000,00 814 900,00 1 539 900,00

30 000,00 30 000,00

956 250,00 956 250,00 1 912 500,00

543 750,00 543 750,00 1 087 500,00

20 000,00 20 000,00

2 422 500,00 541 875,00 2 964 375,00

1 377 500,00 308 125,00 1 685 625,00

100 000,00 100 000,00

0,00

600 000,00 675 460,00 1 275 460,00

Budowa sieci wodociągowej w Ostrowie w ul. 

Gajowej dz. 242, 268/3, 270/5 obr. 16 Ostrów gm. 

Łask

85 000,00 85 000,00 85 000,00

Budowa sieci wodociągowej  w Woli Łaskiej 

działka nr 69/11, 68 obr 26 gm. Łask
65 000,00 65 000,00 65 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej  w Woli Łaskiej 

działka nr 69/11, 68 obr 26 gm. Łask
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Wronowicach 

działka nr 992/2, 146/4 obr 28 gm. Łask
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Budowa sieci  kanalizacyjnej w Wronowicach 

działka nr 992/2, 146/4 obr 28 gm. Łask
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Budowa sieci wodociągowj w Orchowie obr. 15 

439, 465/3, 466/3, 466/7 obręb 15 Orchów

50 000,00 50 000,00 50 000,00

Budowa sieci  kanalizacyjnej w Orchowie obr. 15 

439, 465/3, 466/3, 466/7 obręb 15 Orchów

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Budowa sieci wodociągowej Ostrów Osiedle 

działka nr 374/27 obr 16 gm. Łask - ul. Malinowa
40 000,00 40 000,00 40 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej Ostrów Osiedle 

działka nr 374/27 obr 16 gm. Łask - ul. Malinowa
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Rokitnicy działka 

nr 522 obr 19 Rokitnica (170 m)
10 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Ostrowie w ul. 

Słonecznikowej dz. Nr 141, ul. Bławatkowej dz. 

143/14, 148 obr 16 Ostrów (720 mb)

10 000,00 50 000,00 150 000,00 210 000,00 210 000,00

Budowa sieci wodociągowej DN 200 PEHD w Woli 

Łaskiej działka nr 218, 191 obr 26 Wola Łaska (Pas 

DW 483)

200 000,00 200 000,00 200 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

na ternie Gminy Łask 200 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

536 000,00 510 000,00 1 430 000,00 450 000,00 16 600 000,00 14 457 460,00 300 000,00 34 283 460,00 34 283 460,00

Lp. Zadanie inwestycyjne

ROK

Całkowity koszt 

2022 - 2028

1.

"Modernizacja stacji uzdatniania wody w 

Ostrowie oraz systemu dystrybucji wody dla 

Gminy Łask"

31 003 460,00

4 014 000,00

5.

Zadanie 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Okupie 

oraz Bałuczu

Zadanie 3
Modernizacja rurociągów wody surowej od stdni 

głębinowych (A1, A2, A3, A4) do SUW w Ostrowie. 

Zadanie 4

Wymiana - modernizacja  sieci wodociągowej 

azbesto - cementowej na terenie Gminy Łask 

(Wola Bałucka 2,6 km; ul. Mickiewicza, Polna, 

Warszawska, Toruńska, Sadowa, Południowa - 1,5 

km)

4 750 000,00

4.

4 278 000,00

Zadanie 5

Monitoring sieci wodociągowej oraz poprawa 

dostępu do wody pitnej (Moduł GIS do 

zarządzania siecią, zdalny odczyt, montaż 

"pitników" wody wodociągowej - 5 szt.) 

3 020 000,00

13.

11.

12.

7.

6.

14.

Obsługa projektu: Inżynier kontraktu, Zarządzanie projektem, 

promocja projektu itp.
1 275 460,00

2.

3.

8.

9.

Zadanie 1 Stacja Uzdtaniania Wody w Ostrowie 11 816 000,00

Zadanie 2
Modernizacja Ujęć wody dla SUW w Ostrowie 

(Studnia A1, A2, A3, A4, A5)
1 850 000,00

10.
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6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU 
 
 

W wyniku działań inwestycyjnych Spółka zamierza osiągnąć: 

 spełnienie wymagań Dyrektywy Rady Europejskiej 91/297/EWG z dnia 21 maja 1991r. 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych; 

 spełnienie wymagań Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 

grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

 utrzymanie odpowiedniej jakości wody uzdatnionej zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia (Dz.U. 2017 poz.2294 z dnia 11 grudnia 2017r) w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;  

 zmniejszenie strat wody – doprowadzenie do ekonomicznego (optymalnego) 

poziomu wycieków; 

 wyeliminowanie z użytkowania przewodów wodociągowych między innymi 

wykonanych z azbesto – cementu oraz stali, 

 zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowej, 

 zmniejszenie ilości awarii sieci kanalizacyjnej, 

 poprawę efektywności zarządzania Spółką wyrażającą się między innymi: 

 optymalizacją systemu dystrybucji wody dzięki wdrożeniom monitoringu stacji 

wodociągowych oraz sieci wodociągowych, 

 efektywnością procesu zarządzania eksploatacji sieci kanalizacyjnej, 

 osiągnięcie i utrzymanie dodatniego wyniku finansowego. 

 

W ramach przedstawionego planu rozbudowy i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych przed Spółką i jej załogą stoją ogromne wyzwania zarówno 

natury ekonomicznej jak i technicznej oraz organizacyjnej. Przygotowanie inwestycji i ich 

realizacja nie byłaby i nie będzie możliwa bez wsparcia władz samorządowych, Burmistrza 

Łasku czy Rady Miejskiej w Łasku. 

Zrealizowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” oraz kolejne inwestycje prowadzone przez 

Gminę Łask  pozwolą na pełne spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu 
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Europejskiego nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz przepisów Prawa Polskiego w zakresie odpowiedniego skanalizowania 

wyznaczonej aglomeracji miejskiej oraz odpowiedniego oczyszczenia odprowadzanych z 

aglomeracji ścieków.  

Realizacja ujętego w planie zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w 

Ostrowie oraz systemu dystrybucji wody w Gminie Łask” umożliwi Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łasku oraz Gminie Łask spełnienie 

wymogów stawianych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 

16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Wykonanie zakładanego planu pozwoli na dalszy rozwój w zakresie rozbudowy 

budownictwa zarówno jedno jak wielorodzinnego oraz umożliwi rozwój lokalnym jak i 

nowym przedsiębiorstwom produkcyjnym a mieszkańcom pozwoli na funkcjonowanie w 

najlepszych, dostępnych warunkach technicznych, w trosce o dbałość otaczającego lokalnego 

środowiska naturalnego doliny rzeki Grabi.  Realizacja planu zapewni dalsze funkcjonowanie 

Gminy Łask zgodnie z ideą „zrównoważonego rozwoju” jaką mieszkańcy Unii Europejskiej 

zobowiązani jesteśmy, w trosce o dobro przyszłych pokoleń, przestrzegać.    

 


