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Sprawozdanie Zarządu z działalności ZUK w Kunicach sp. z o.o. 

za okres od 11.05.2021 do 31.12.2021 

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI 

FIRMA 
Zakład Usług Komunalnych w Kunicach  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Nazwa skrócona Zakład Usług Komunalnych w Kunicach sp. z o.o. 

Siedziba Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice 

KRS 0000904079 

REGON 389142075 

NIP 6912555050 

Telefon 519 424 580 

E-mail biuro@zukkunice.pl 

Witryna WWW www.zukkunice.pl 

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o. z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 

jest podmiotem zarządzającym siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną na terenie gminy 

Kunice. Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego nastąpiło dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Nadzór właścicielski sprawuje Wójt Gminy Kunice. Gmina Kunice jest zwodociągowana 

w 100 %, nie posiada własnego ujęcia wody oraz nie ma własnej oczyszczalni ścieków. Woda 

jest kupowana hurtowo od dwóch podmiotów: Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji S.A. w Legnicy oraz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Legnicy S.A. a następnie dostarczana jest do odbiorców za pomocą urządzeń 

wodociągowych. Ścieki z terenu całej gminy są odprowadzane hurtowo do oczyszczalni 

ścieków będącej własnością Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

w Legnicy. 

Kapitał własny spółki na dzień bilansowy 31.12.2021 r. wynosi 12 995 580,40 zł. 

Struktura kapitału na dzień sporządzenia sprawozdania: 

 Kapitał podstawowy w wysokości 13 592 300,00 zł, 

 Kapitał zapasowy w wysokości 0,00 zł, 

 Kapitał rezerwowy w wysokości 0,00 zł. 

 Strata netto bieżącego okresu w wysokości -596 719,60 zł 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności ZUK w Kunicach sp. z o.o. 

za okres od 11.05.2021 do 31.12.2021 

Poszczególne grupy aktywów i pasywów spółki przedstawia bilans Zakładu Usług 

Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o. sporządzony na dzień 31.12.2021 r. stanowiący załącznik 

do sprawozdania finansowego spółki. 

2. ORGANY SPÓŁKI 

Właściciel: 

1) Gmina Kunice –135 923 udziałów 100% 

Rada Nadzorcza: 

1) Adam Babuśka – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

od 07.05.2021 do 04.11.2021 

2) Krzysztof Strynkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

od 20.12.2021 do 04.04.2022 

3) Justyna Kosturkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

od 13.05.2022 

4) Mateusz Faron – Członek Rady Nadzorczej 

od 07.05.2021 do 15.02.2022 

5) Maciej Kowalski – Członek Rady Nadzorczej 

od 07.05.2021 do 15.02.2022 

6) Kajetan Bator – Członek Rady Nadzorczej 

7) od 20.12.2021 do 24.01.2022  

8) Dariusz Sobotkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

od 04.03.2022 do 23.05.2022 

9) Barbara Grzegorczyk – Członek Rady Nadzorczej 

od 13.05.2022 

10) Jerzy Korczak – Członek Rady Nadzorczej 

od 23.05.2022 

Zarząd: 

1) Robert Chruściel – Prezes Zarządu 

od 07.05.2021 do 17.01.2022 

2) Waldemar Kwaśny – Prezes Zarządu 

od 17.01.2022 do 06.06.2022 

3) Małgorzata Jawor – Prezes Zarządu 

od 07.06.2022 

3. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

Podstawową działalnością Spółki jest realizacja zadań własnych gminy Kunice z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz realizacja innych 

zadań mieszczących się w kategorii zadań użyteczności publicznej. 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności ZUK w Kunicach sp. z o.o. 

za okres od 11.05.2021 do 31.12.2021 

Zakres terytorialny działalności spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmuje 

13 miejscowości na terenie gminy Kunice według tabeli 1 poniżej. 

Tabela 1. Zakres terytorialny dostawy wody i odbioru ścieków przez spółkę 

 

Spółka może wykonywać usługi w ogólnym interesie gospodarczym, jeżeli nie 

spowoduje to uszczerbku dla podstawowego zadania Spółki. W ramach działalności 

dodatkowej Spółka zajmowała się wykonywaniem robót w zakresie budowy  przyłączy wodno-

kanalizacyjnych oraz świadczyła usługi  w ramach posiadanego zaplecza sprzętowego. Główną 

działalnością Spółki wg PKD jest: 

Tabela 2. Przedmiot działalności spółki wg PKD 

PKD 36.00.Z Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody 

PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

PKD 16 
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; 

produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 

PKD 25 
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i 

urządzeń 

PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 

PKD 35 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

PKD 38 
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

PKD 39 
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami 

PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne 

L.p.
Dostawa 

wody

Odbiór 

ścieków
1 Kunice  

2 Ziemnice  

3 Grzybiany  

4 Pątnów Legnicki  

5 Jaśkowice Legnickie 

6 Piotrówek 

7 Spalona 

8 Szczytniki Małe 

9 Golanka Górna 

10 Bieniowice 

11 Szczytniki nad Kaczawą 

12 Miłogostowice 

13 Rosochata 

Miejscowość
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za okres od 11.05.2021 do 31.12.2021 

Działalność spółki w 2021 roku koncentruje się w przeważającej części – 97,85% 

przychodów spółki w kwocie 1 848 891,51 zł, na realizacji dostawy wody i odbioru ścieków. 

Pozostałe 2,15% przychodów w kwocie 39 668,29 zł stanowią przychody z realizacji zleceń 

zewnętrznych, wykonywanych w ramach posiadanego sprzętu, umiejętności i zasobów 

ludzkich. 

4. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 

4.2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

Woda do odbiorców dostarczana jest siecią wodociągową, której długość wynosi 38 km. 

Spółka zapewniła dostarczanie wody poprzez sieć wodociągową w sposób ciągły, o ciśnieniu 

od 1-5 atm., w ilościach zaspokajających potrzeby bytowe i przemysłowe. Jakość wody w tym 

okresie spełniła wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). 

Kontrola jakości wody dokonywana była przez Spółkę w ramach kontroli wewnętrznej oraz 

przez organy Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli nadzoru. W tym zakresie Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy wydał decyzje stwierdzające przydatność do 

spożycia wody z wodociągu sieciowego w gminie Kunice. 

Na wykresie 1 poniżej przedstawiono dane dotyczące dostawy wody do mieszkańców 

z terenu Gminy Kunice w 2021 r. 

Wykres 1. Sprzedaż wody na terenie Gminy Kunice w 2021 r.* 

 
* sprzedaż dotyczy dostawy wody do miejscowości: Kunice, Ziemnice Grzybiany, Pątnów Legnicki (częściowo). 
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Sprzedaż wody w poszczególnych miesiącach 2021 roku została przedstawiona na 

wykresie 2 poniżej. 

Wykres 2. Sprzedaż wody w ujęciu  miesięcznym w 2021 r. 

 

Straty w związku z przesyłem wody w 2021 roku stanową ok. 40% zakupionej wody i 

wynikają ze strat nieuniknionych (zależnych m.in. od długości sieci wodociągowej magistralnej 

i rozdzielczej, ilości przyłączy oraz ciśnienia roboczego układu) oraz niekontrolowanych i 

kontrolowanych poborów wody z sieci wodociągowej, jak również częściowy brak 

podpisanych umów z odbiorcami. Spółka ponosi koszty zakupu wody od dostawcy 

zewnętrznego, co w przypadku straty w 2021 r. na poziomie 42 203,50 m3 przy cenie zakupu 

3,52 zł/m3 daje stratę wartościową w kwocie 148 556,32 zł, w stosunku do przychodów ze 

sprzedaży wody ogółem na poziomie 627 144,02 zł (ok. 24%). Redukcja strat wody do poziomu 

strat nieuniknionych jest kluczowym działaniem spółki z perspektywy racjonalnej gospodarki 

wodnej oraz finansowej spółki. 

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych: 

 Odebrano 4 zgłoszenia  awaryjne, które 4 razy wymagały interwencji,  w tym 4 z użyciem 

ciężkiego sprzętu, 

 Wymieniono 46 wodomierzy, 

 Zaplombowano 48 podliczników, w tym wymieniono 2 podliczniki, 

 Wyprowadzono 2 studnie kanalizacyjne do poziomu drogi, 

 Wyniesiono 3 skrzynki zasuw teleskopowych do poziomu drogi. 

W opisywanym okresie usunięto 0 awarii na sieci wodociągowej. Ponadto Spółka usunęła 

3 awarie na przyłączach wodociągowych. 
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za okres od 11.05.2021 do 31.12.2021 

4.3. Odbiór ścieków  

Na wykresie 3 poniżej przedstawiono dane dotyczące odbioru ścieków bytowo-

gospodarczych oraz przemysłowych siecią kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej od 

obiorców z terenu Gminy Kunice w 2021 r. odprowadzonych do oczyszczalni ścieków 

w Legnicy. 

Wykres 3. Odbiór ścieków kanalizacją do odbiorców z terenu Gminy Kunice w 2021 r. 

 

Odbiór ścieków w poszczególnych miesiącach 2021 roku został przedstawiony na 

wykresie 4 poniżej. 

Wykres 4. Odbiór ścieków w poszczególnych miesiącach 2021 r. 

 

Straty z tytułu odbioru ścieków kanalizacją wynoszą ok. 45% ilości ścieków zrzuconych 

do zewnętrznej oczyszczalni w Legnicy. Wysoki poziom strat pomimo rozdzielnia kanalizacji 

sanitarnej od deszczowej na terenie gminy Kunice wynika z częściowego braku podpisanych 
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umów z odbiorcami ścieków oraz infiltracji wód gruntowych i opadowych do sieci kanalizacji 

sanitarnej. Spółka ponosi koszty oczyszczenia ścieków odebranych z terenu Gminy Kunice 

przez oczyszczalnię w Legnicy, co w przypadku straty ilościowej na odbiorze ścieków na 

poziomie 71 959,65 m3 przy aktualnej cenie odprowadzenia ścieków 4,80 zł/m3. daje stratę 

wartościową rzędu 345 406,32 zł, w stosunku do sprzedaży z tytułu odbioru ścieków na 

poziomie 1 182 079,20 zł (ok. 29%). Kluczowym działaniem Zarządu w przyszłym roku 

obrotowym jest zminimalizowanie udziału liczby niepodpisanych umów na odbiór ścieków. 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 107 km. 

W ramach działalności konserwacyjno-remontowej służby ZUK Kunice usunęły siłami 

własnymi: 

 4 awarie sieci kanalizacyjnej 

 1042  awarii pompowni ścieków 

 109 zatorów na sieci kanalizacyjnej 

 0 zatorów na przyłączach kanalizacyjnych. 

W opisywanym okresie usunięto 3 awarie na sieci kanalizacji sanitarnej, których czas 

usunięcia wynosił 23 godz. W ramach prac eksploatacyjnych wyremontowano 31 pomp do 

ścieków. Zakupiono 5 nowych pomp kanalizacyjnych, z czego wbudowanych w obiektach 

pompowni ścieków zostało 5. Zakład Usług Komunalnych obsługuje 120 pompowni ścieków 

na terenie Gminy Kunice. 

4.4. Pozostała działalność 

Spółka od września 2021, wraz z zatrudnieniem pracowników oraz zakupem samochodu 

ciężarowego WUKO, rozpoczęła również świadczenie usług z działalności pozostałej. Do dnia 

31.12.2021 z tego tytułu osiągnięto przychody w kwocie 39 668,29 zł. W tym: 

 z tytułu budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych 26 000,01 zł, 

 usługi sprzętem specjalistycznym (WUKO) 9 299,45 zł, 

 usługi pozostałe 4 368,83 zł. 

5. KLIENCI SPÓŁKI 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka posiadała następujące ilości wodomierzy: 

 Gospodarstwa domowe 752 szt.  – wodomierze główne, 

 Przemysł 59 szt. – wodomierze główne, 



 

Strona 10 z 13 
Sprawozdanie Zarządu z działalności ZUK w Kunicach sp. z o.o. 

za okres od 11.05.2021 do 31.12.2021 

 Gospodarstwa domowe 341 szt. – wodomierz dodatkowy, 

 Przemysł 3 szt. – wodomierz dodatkowy. 

Ilość odprowadzonych ścieków zasadniczo jest ustalana na podstawie odczytów 

z 3 przepływomierzy wbudowanych na granicy eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej 

pomiędzy ZUK Kunice a LPWIK w Legnicy. 

W okresie czerwiec – grudzień 2021 roku Spółka: 

 wydała 27 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, 

 wydała 41 warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, 

 wydała 1 warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej. 

 wydała inwestorom 26 warunki techniczne  na montaż podlicznika. 

 odmówiła wydania 23 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej 

w związku z brakiem możliwości świadczenia usług dostawy wody lub odbioru ścieków. 

 uzgodniła 52 projekty budowlane. 

 wydała 10 protokołów odbioru przyłącza wod – kan. 

 dokonała 7 odbiorów przyłączenia do sieci wod – kan. 

 wydała 20 protokołów odbioru przyłącza kanalizacyjnego. 

 dokonała 22 odbiorów przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

 dokonała 4 odbiorów przyłączenia do sieci wodociągowej. 

 wydała 1 protokół odbioru przyłącza wodociągowego. 

 zaopiniowała pozytywnie 30 decyzji o warunkach zabudowy. 

 zaopiniowała negatywnie 10 decyzji o warunkach zabudowy. 

 ZUK przygotował 13 ofert, wykonał 5 zleceń budowy przyłączy K=51 mb, W=60 mb. 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W ramach badania jakości ścieków  odprowadzanych z gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej z dnia 31.12.2021 r. zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz przepisami 

obecnie obowiązującymi wykonano 2 analizy ścieków surowych pobieranych w cyklu 

dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu. Analizy wykazały, że ścieki o składzie na 

wylocie do odbiornika wyniosły odpowiednio: 
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 ChZT –  1800 mg/dm3, skład ścieków wymaganych umową wynosi 900 mg/dm3, 

 BZT5 – 750 mg/dm3, skład ścieków wymagany umową wynosi 500 mg/dm3, 

 Zawiesina ogólna – 580mg/dm3, skład ścieków wymagany umową wynosi 330 mg/dm3. 

W zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki umowy są dotrzymane, ponieważ 

dobowa dopuszczalna ilość ścieków odprowadzanych z gminy Kunice do odbiornika określona 

umową wynosi: zrzut średni dobowy - Qśr. = 870m3/d, 

7. ISTOTNE ZDARZENIA, INWESTYCJE I ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE 

7.1.   Zatrudnienie 

Na dzień 31 XII 2021r. Spółka zatrudniała ogółem 10 osób, z tego 4 kobiety i 6 mężczyzn. 

Na stanowiskach robotniczych: 6 osób (w tym 5 konserwatorów sieci wodnokanalizacyjnej) 

oraz 4 pracowników na stanowiskach administracyjnych. W okresie  od 01.09.2021r. przyjęto 

do pracy 6 pracowników. W okresie od września do grudnia 2021r. odeszło z pracy 

2 pracowników. Spółka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rezerw 

na świadczenia pracownicze. 

Tabela 3. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia 

Wykształcenie VI–XVIII.2021r. IX-XII.2021 r. 

Podstawowe 0 1 

Zasadnicze zawodowe 2 6 

Średnie 2 3 

Wyższe 2 2 

 

7.2.   Inwestycje 

W 2021 roku spółka dokonała zakupu środków trwałych do realizacji bieżącej 

działalności z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków na kwotę 121 229,61 zł.  

W ramach grupy środków trwałych – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania zakupiono sprzęt komputerowy (m.in. komputery, serwer, laptop) oraz 4 pompy 

ściekowe o łącznej wartości 65 095,64 zł.  W celu usuwania niedrożności eksploatowanej sieci 

kanalizacyjnej zakupiono pojazd specjalistyczny MAN z zabudową do ciśnieniowego 

czyszczenia kanalizacji typu WUKO o wartości 21 000,00 zł. Ponadto zakupiono agregat 

prądotwórczy o wartości 3 089,43 zł do prac terenowych na sieci wod-kan. Dodatkowo w celu 

umożliwienia obsługi klientów spółki oraz utworzenia stanowisk pracy w 2021 roku zakupiono 
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zestaw mebli i sprzętów biurowych oraz szafek ubraniowych dla pracowników o łącznej 

wartości 32 044,54 zł. 

W 2021 r. w spółce wdrożono system księgowy firmy TYTAN (program finansowo-

księgowy, środku trwałe, kadry i płace oraz program billingowy) wraz z zakupem 

oprogramowania antywirusowego na kwotę 37 569,00 zł 

8. Zagrożenia i ryzyka 

Na moment sporządzania informacji z działalności za okres obrotowy zakończony dniem 

31.12.2021 r. koniecznym stało się uwzględnienie w ryzykach prowadzenia działalności, 

wpływu pandemii koronawirusa panującej na świecie i w Polsce. 

Ważnym czynnikiem niezależnym od Spółki, a mającym wpływ na wykonywanie 

planowanych zadań są warunki pogodowe (niska i wysoka temperatura, nagłe i obfite opady 

deszczu i śniegu), które mogą doprowadzić do awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

W celu minimalizacji skutków Spółka zabezpiecza stosowne środki finansowe oraz ubezpiecza 

swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej. 

Istotnym ryzykiem z punktu widzenia sytuacji finansowej spółki jest m.in. rosnąca cena 

materiałów do bieżącego utrzymania sieci wod-kan, rosnąca cena paliwa, gwałtowny wzrost 

cen dostawy energii elektrycznej i cieplnej, co przekłada się na wzrost stawki jednostkowej 

zrzutu ścieków na oczyszczalnię w Legnicy oraz hurtowego zakupu wody, co stanowi główny 

koszty dostawy wody i odbioru ścieków od odbiorców. 

9. INFORMACJA O UDZIAŁACH WŁASNYCH SPÓŁKI 

Na dzień bilansowy spółka nie posiada udziałów własnych oraz nie nabywała ani 

zbywała udziałów własnych w okresie sprawozdawczym. 

10. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) SPÓŁKI 

Spółka nie posiada żadnych oddziałów krajowych ani zagranicznych. 
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11. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ INSTRUMENTACH 

FINANSOWYCH 

W roku 2021 spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała 

instrumentów finansowych. 
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