INFORMACJA
Niniejszym informujemy, iż od dnia 24.04.2018 roku zmieniają się ceny i stawki
dostarczania wody sanitarnej i odbioru ścieków, będą obowiązywać na okres trzech lat..
Poniżej przedstawiamy wysokości opłat świadczenia usług w zakresie zbiorowego
dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, które zostały również zamieszczone
na stronie internetowej PCC EB Sp. z o.o. (www.zeblach.pl):

Taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w
terminie od 24.04.2018r. na okres 3 lat.
Grupa taryfowa
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Ceny i stawki
(netto)

Ceny i stawki dla zaopatrzenia w wodę
wszyscy odbiorcy

Cena wody w zł/m3
Stawki opłaty abonamentowej w zł

4,68

odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego

1,98

odbiorcy rozliczani wg wodomierza dodatkowego,
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

1,00

wszyscy odbiorcy

Cena odprowadzania ścieków komunalnych oraz przemysłowych
wszyscy odbiorcy

Cena odbioru ścieków w zł/m3

6,04

Cena usługi odbioru ścieków przemysłowych o przekroczonej dopuszczalnej wartości
wskaźników zanieczyszczeń w zł/ m3

dostawcy ścieków
przemysłowych

Opłata dodatkowa za ścieki
przemysłowe o przekroczonych
dopuszczalnych wartościach
wskaźników zanieczyszczeń
wyliczana na podstawie wzoru
zawartego w umowach.

6,04

Do powyższych cen i stawek zostanie doliczony podatek VAT

Na podstawie decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr
GL.RET.070.2.18.2018.EK, od dnia 24.04.2018r. zostają wprowadzone taryfy PCC EB Sp. z
o.o. z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu na okres 3 lat.
Taryfy PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.

I. Rodzaje prowadzonej działalności :
Przedmiotem działalności Spółki wg PKD, zgodnie z Umową Spółki jest:
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) ,
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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)

II.

Rodzaj i struktura taryfy:

Ze względu na brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
przedsiębiorstwo ustala jednolitą taryfę zaopatrzenia w wodę i jednolitą taryfę dla
odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo ustala taryfę wieloczłonową zawierającą cenę za 1 m3 dostarczonej wody
wraz ze stawką opłaty abonamentowej oraz taryfę jednoczłonową za 1 m3 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 nadal ponosi koszty konserwacji, legalizacji,
wymiany wodomierzy.
III.

Taryfowe grupy odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, spółka
świadczy usługi dla jednej grupy odbiorców w zakresie dostarczania wody sanitarnej oraz
jedną grupę odbiorców w zakresie odbioru ścieków. Jedna grupa odbiorców dotyczy zarówno
gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług. Zakres świadczonych usług obejmuje
część gminy Kędzierzyn- Koźle.
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IV.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Grupa taryfowa
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Ceny i stawki
(netto)

Ceny i stawki dla zaopatrzenia w wodę
wszyscy odbiorcy

Cena wody w zł/m3
Stawki opłaty abonamentowej w zł

4,68

odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego

1,98

odbiorcy rozliczani wg wodomierza dodatkowego,
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

1,00

wszyscy odbiorcy

Cena odprowadzania ścieków komunalnych oraz przemysłowych
wszyscy odbiorcy

Cena odbioru ścieków w zł/m3

6,04

Cena usługi odbioru ścieków przemysłowych o przekroczonej dopuszczalnej wartości
wskaźników zanieczyszczeń w zł/ m3

dostawcy ścieków
przemysłowych

Opłata dodatkowa za ścieki
przemysłowe o przekroczonych
dopuszczalnych wartościach
wskaźników zanieczyszczeń
wyliczana na podstawie wzoru
zawartego w umowach.

6,04

Obowiązująca wysokość podatku VAT wynosi 8%.
V.

Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe:

Spółka PCC EB Sp. z o.o. stosuje miesięczny okres rozliczeniowy, dla każdego z klientów w
ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.
Opłata miesięczna w zależności od rodzaju świadczonych usług składa się z :
- ceny za m3 dostarczonej wody sanitarnej,
- stawki abonamentowej za utrzymanie jednego wodomierza,
- opłaty ryczałtowej za pobraną wodę w przypadku braku wodomierza,
- ceny za m3 odebranych ścieków.
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1. Opłata za dostarczanie wody sanitarnej.
-

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 sanitarnej wynikającej z
taryfy.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328,1566,2180) każda z
nieruchomości podłączona do sieci wodociągowej będącej w posiadaniu spółki PCC EB Sp. z
o.o. w momencie zawarcia umowy na świadczenie usług dostarczania wody sanitarnej zostaje
zaopatrzona w wodomierz główny na koszt przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Na
chwilę obecną wszyscy klienci PCC EB Sp. z o.o. posiadają wodomierz.
2. Opłata za odebrane ścieki.
a) w przypadku braku urządzenia pomiarowego:
- pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił odbiór ścieków, stanowi iloczyn ilości
dostarczonej wody sanitarnej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza
zainstalowanego na przyłączu oraz ceny odbioru ścieków wynikającej z taryfy,
b) w przypadku klientów wyposażonych w urządzenie pomiarowe:
- pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił odbiór ścieków, stanowi iloczyn ilości
dostarczonych ścieków ustalonych na podstawie odczytów wskazań urządzeń
pomiarowych oraz ceny odbioru ścieków wynikającej z taryfy.
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 sanitarnej wynikającej z taryfy, dla danej grupy taryfowej.
Brak wodomierza oznacza również sytuację, kiedy przez jego nieprawidłowe działanie
niemożliwe jest uzyskanie prawidłowej informacji o zużyciu wody.

4. Opłata dodatkowa za ścieki przemysłowe o przekroczonych dopuszczalnych wartościach
wskaźników zanieczyszczeń
- Opłata wyliczana na podstawie wzoru:
Od = Ot

x

Q

x

P

gdzie:
Od
Ot

– wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie ścieków przemysłowych o przekroczonej
dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń,
– ilość ścieków w m3 przyjętych i oczyszczonych przez dostawcę ścieków
przemysłowych od momentu pobrania próbki ścieków wskazującej przekroczenia do
momentu ustania przekroczenia potwierdzonego badaniem kontrolnym ścieków przez
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.,
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Q
P

– cena usługi odbioru ścieków przemysłowych o przekroczonej dopuszczalnej wartości
wskaźników zanieczyszczeń w zł/ m3 wynikająca z zatwierdzonej taryfy
– współczynnik przeciążenia ścieków liczony wg wzoru:
P =

S1

So

VI.

(S1 – So ) / So

– wartość stężenia wskaźnika zanieczyszczenia przekroczonego o największą krotność
w stosunku do maksymalnych parametrów wskazanych w umowie z dostawcą ścieków
przemysłowych,
– dopuszczalne stężenie wskazane w umowie z dostawcą ścieków przemysłowych dla
wskaźnika przekroczonego o największą krotność.
Warunki stosowania cen i stawek.

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, spółka
świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla.
Zakres działalności dotyczy osiedla Blachownia, gdzie dostarczana jest woda sanitarna i
odbierane są ścieki komunalne z zabudowań jednorodzinnych, jak i budynków
wielomieszkaniowych oraz działalności gospodarczych. Ilość umów zawartych z klientami z
terenu osiedla Blachownia wynosi 182. Dodatkowo PCC EB Sp. z o.o. dostarcza wodę
sanitarną i odbiera ścieki zarówno komunalne jak i przemysłowe od podmiotów
zlokalizowanych na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Blachownia”. Ilość zawartych
umów na dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych wynosi 169. Od przedsiębiorstw
działających na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Blachownia” odbierane są ścieki
przemysłowe ilość zawartych umów na odbiór ścieków przemysłowych wynosi 12. Na
Centralną Oczyszczalnię Ścieków PCC EB Sp. z o.o. trafiają również ścieki komunalne
przywożone beczkowozami oraz kanalizacją będącą w posiadaniu Miejskich Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu od klientów z osiedla Sławięcice.
Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
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. 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, tak aby móc
zachować ciągłość w świadczeniu usług. Wnioski i przyłączenie do sieci wod- kan.
rozpatrywane są w terminie wynikającym z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jak również regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy Kędzierzyn- Koźle. Skargi,
reklamacje i pozostałe sprawy wnoszone przez usługobiorców załatwiane są na bieżąco, przy
czym w ostatnim okresie obowiązywania taryf nie wpłynęła do siedziby spółki żadna skarga
ani też reklamacja.
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