
 

Taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków świadczone przez 

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu 

w okresie od dnia 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku. 

 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedsiębiorstwa : 

 

  PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA  Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu 

 

2. Adres siedziby przedsiębiorstwa: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn- Koźle 

3. Numer REGON 531407532  

4. Numer NIP 749-17-97-766 

5. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 56798 

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie osiedla Blachownia oraz terenie 

przemysłowym Blachownia na okres 12 miesięcy, od dnia 01.05.2017 roku do dnia 

30.04.2018 roku. 

 

Podstawa prawna opracowania taryfy: 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893), 

  rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie 

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

II. Rodzaje prowadzonej działalności : 
 

Przedmiotem działalności Spółki, która istnieje od 1999 roku jest zgodnie z Umową Spółki: 

  

1) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), 

2) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), 

3) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), 

4) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), 

5) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), 

6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 

7) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), 

8) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), 

9) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z), 

10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 

11) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 

12) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 

13) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 



14) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 

15) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), 

16) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), 

17) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana  

z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), 

18) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), 

19) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z), 

20) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), 

21) produkcja gazów technicznych, (PKD 20.11.Z), 

22) uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z), 

23) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z),  

24) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), 

25) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), 

26) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). 

27) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  

(PKD 42.21.Z) 

28) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  

(PKD 42.22.Z),  

29) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),  

30) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  

i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),  

31) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),  

32) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),  

33) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) ,  

34) leasing finansowy (PKD 64.91.Z) ,  

35) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z). 

36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

(PKD 68.20.Z),  

37) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 

(PKD 09.10.Z),  

38) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 

(PKD 09.90.Z) 

 

Obszar działalności: 

 

W zakresie powszechnej dostawy wody i odbioru ścieków prowadzi działalność na terenie 

miasta Kędzierzyna - Koźla: 

 zaopatruje w wodę osiedle Blachownia oraz podmioty zlokalizowane w rejonie byłych 

Zakładów Chemicznych „Blachownia”, 

 odbiera ścieki przemysłowe, komunalne i wody opadowe i roztopowe od podmiotów 

mających siedzibę na terenie byłych Zakładów Chemicznych Blachownia, 

 odbiera ścieki komunalne z terenu osiedla Blachownia, Sławięcic, oraz z szamb 

pobliskich gospodarstw domowych. 

 

 

 

 

 

 



III. Rodzaj i struktura taryfy: 

 

Ze względu na brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług, przedsiębiorstwo ustala jednolitą 

taryfę zaopatrzenia w wodę i jednolitą taryfę dla odprowadzania ścieków.  

Przedsiębiorstwo ustala taryfę wieloczłonową zawierającą cenę za 1 m
3
 dostarczonej wody 

wraz ze stawką opłaty abonamentowej oraz taryfę jednoczłonową za 1 m
3
 odprowadzanych 

ścieków. Jest to rozwiązanie, które powoduje ponoszenie kosztów przez poszczególnych 

klientów za pełną gotowość świadczenia usług,  bez względu na to czy pobierają wodę czy też 

nie. W przypadku braku poboru wody Spółka ponosi koszty konserwacji, legalizacji, 

wymiany wodomierzy.  

 

IV. Ceny i stawki opłat za usługi dostawy wody i odbioru   ścieków. 

 

Taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 

Grupa taryfowa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawek opłat 

Ceny i stawki  

(netto) 

Ceny i stawki 

(brutto) 

Ceny i stawki dla zaopatrzenia w wodę 

wszyscy odbiorcy Cena wody w zł/m
3
 4,25 4,59 

wszyscy odbiorcy 

Stawki opłaty abonamentowej w zł 

odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego 
3,70 4,00 

odbiorcy rozliczani wg wodomierza dodatkowego, 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 
1,00 1,08 

Cena odprowadzania ścieków komunalnych, przemysłowych, opadowych i roztopowych  

wszyscy odbiorcy Cena odbioru ścieków w zł/m
3
 6,00 6.48 

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

dostawcy ścieków 

przemysłowych 

cena usługi odprowadzenia ścieków 

przemysłowych o przekroczonej dopuszczalnej 

wartości wskaźników zanieczyszczeń w zł/ m
3
 

razy największa krotność przekroczenia wartości 

dopuszczalnej, określonej w umowie na odbiór 

ścieków przemysłowych, pobierana za okres od 

momentu stwierdzenia przekroczenia 

dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń 

do momentu pobrania próbki, w której nie 

stwierdzono przekroczenia tego wskaźnika. 

6,00 6.48 

 

 

Obowiązująca wysokość podatku VAT wynosi 8%. 

 

 

 



Sposób obliczania opłat. 

 

Opłata miesięczna w zależności od rodzaju świadczonych usług składa się z : 

- opłaty za dostarczoną wodę, 

- opłaty abonamentowej za utrzymanie zestawów wodomierzowych, 

   lub opłaty ryczałtowej za pobraną wodę w przypadku braku wodomierza, 

- opłaty za odebrane ścieki. 

 

1. Opłata za dostarczanie wody. 

 

   - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór wody, stanowi  iloczyn ilości  

dostarczonej wody ustalonej na podstawie odczytów wskazań wodomierza zainstalowanego 

na przyłączu oraz ceny dostawy wody . 

 

2. Opłata za odebrane ścieki. 

 

     a) z terenu osiedla Blachownia 

- pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił odbiór ścieków, stanowi iloczyn ilości 

dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na 

przyłączu oraz ceny odbioru ścieków, 

 

b) z Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "CZYSTY 

REGION" Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, Sławięcic i terenu przemysłowego 

„Blachownia” 

 - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił odbiór ścieków, stanowi iloczyn ilości  

dostarczonych ścieków ustalonych na podstawie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych . 

 

c) ścieki opadowe i roztopowe 

- pobierana za każdy miesiąc, stanowi iloczyn ceny odbioru ścieków oraz ilości ścieków 

obliczanej według wzoru: 

 

S [m3/m-c] = A [ha] x O [m3/ha] x ϕ  

Gdzie: 

A – powierzchnia terenu 

O – średniomiesięczna ilość opadów z okresu ostatnich 5 lat 

ϕ – współczynnik spływu 

 

3. Opłata ryczałtowa za pobraną wodę w przypadku braku wodomierza 

 

            - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór wody, stanowi  iloczyn ilości  

dostarczonej wody ustalonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14-

go stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz ceny 

dostawy wody dla danej grupy taryfowej. 

 

  

 

  

 

 

 



V. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. 

 

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w: 

 

 zezwoleniu wydanym przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna- Koźla o numerze 

02/703/GK/2003 z dnia 08.01.2003 roku, na prowadzenie działalności w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

 ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odbiorze ścieków z dnia 

 7 czerwca 2001 roku. 

 regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie 

jej działania, 

 umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo  kanalizacyjnych , 

 przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, rozporządzeniach w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  oraz ustalających wymagania 

dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań 

bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 

 

Przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość świadczonych usług w ramach zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na bieżąco wykonuje remonty 

sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Dodatkowo spółka prowadzi inwestycje 

związane z modernizacją oczyszczalni ścieków oraz wyminą istniejących kanalizacji. Bieżące 

analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach wykonywane są w laboratorium 

własnym stosownie wyposażonym lub w laboratoriach zewnętrznych. 

Klienci mają możliwość całodobowego kontaktu ze służbami technicznymi Spółki. 

Interwencje klientów przyjmowane są przez brygadzistę zmianowego przez całą dobę. 

W godzinach od 7
00

 do 15
00

  do kontaktów z klientami gotowi są kierownicy wydziałów, 

który zajmuje się gospodarką wodną i ściekową, mistrzowie wydziału, pracownicy działu 

księgowości. Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane bezzwłocznie; wnioski, skargi i 

pozostałe sprawy wnoszone przez usługobiorców załatwiane są na bieżąco. 
 


