
1.1. Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej

GRUPA Ia – odbiorca o małym zapotrzebowaniu na wodę – faktura dostarczana w wersji tradycyjnej -

papierowej (wodomierz o średnicy do 25 mm)

Lp. Przedmiot opłaty Cena
netto z VAT (8%)

1 1 m3 dostarczanej wody  5,19 zł/m3 5,61 zł/m3

2 stawka opłaty abonamentowej 11,30 zł/m-c 12,20 zł/m-c

GRUPA Ib – odbiorca o małym zapotrzebowaniu na wodę – faktura dostarczana w wersji

elektronicznej – e-faktura (wodomierz o średnicy do 25 mm)

Lp. Przedmiot opłaty Cena
netto z VAT (8%)

1 1 m3 dostarczanej wody 5,19 zł/m3 5,61 zł/m3

2 stawka opłaty abonamentowej 10,30 zł/m-c 11,12 zł/m-c

GRUPA  IIa  –  odbiorca  o  średnim  zapotrzebowaniu  na  wodę –  faktura  dostarczana  w  wersji

tradycyjnej - papierowej (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm)

Lp. Przedmiot opłaty Cena
netto z VAT (8%)

1 1 m3 dostarczanej wody 5,19 zł/m3 5,61 zł/m3

2 stawka opłaty abonamentowej 44,12 zł/m-c 47,65 zł/m-c



GRUPA  IIb  –  odbiorca  o  średnim  zapotrzebowaniu  na  wodę –  faktura  dostarczana  w  wersji

elektronicznej – e-faktura (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm)

Lp. Przedmiot opłaty Cena
netto z VAT (8%)

1 1 m3 dostarczanej wody 5,19 zł/m3 5,61 zł/m3

2 stawka opłaty abonamentowej 43,12 zł/m-c 46,57 zł/m-c

GRUPA IIIa – odbiorca o dużym zapotrzebowaniu na wodę – faktura dostarczana w wersji tradycyjnej

- papierowej (wodomierz o średnicy od 50 mm)

Lp. Przedmiot opłaty Cena
netto z VAT (8%)

1 1 m3 dostarczanej wody 5,19 zł/m3 5,61 zł/m3

2 stawka opłaty abonamentowej 100,24 zł/m-c 108,26 zł/m-c

GRUPA IIIb – odbiorca o dużym zapotrzebowaniu na wodę – faktura dostarczana w wersji

elektronicznej – e-faktura (wodomierz o średnicy od 50 mm)

Lp. Przedmiot opłaty Cena
netto z VAT (8%)

1 1 m3 dostarczanej wody 5,19 zł/m3 5,61 zł/m3

2 stawka opłaty abonamentowej 99,24 zł/m-c 107,18 zł/m-c

W stawce opłaty abonamentowej uwzględniono koszt odczytu wodomierza i rozliczenia należności, a

także koszt utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od zapotrzebowania na

wodę.

1.2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Lp. Przedmiot opłaty Cena
netto z VAT (8%)

1
1 m3 ścieków bytowych

(GRUPA IV)
6,71 zł/m3 7,25 zł/m3

2
1 m3 ścieków przemysłowych koksowniczych

(GRUPA V)
9,40 zł/m3 10,15 zł/m3



1.3. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

a) Jednostkowe stawki kar za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako

wskaźniki:

Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Stawka (zł)

1 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT) 1255,95

2 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1255,95

3 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1255,95

4 Heksachlorocykloheksan (HCH) 1255,95

5 Aldryna (C12H8Cl6) 1255,95

6 Dieldryna (C12H8Cl6O) 1255,95

7 Endryna (C12H8Cl6O) 1255,95

8 Izodryna (C12H8Cl6) 1255,95

9 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 1151,66

10 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 1151,66

11 Heksachlorobenzen (HCB) 1151,66

12 Heksachlorobutadien (HCBD) 1151,66

13 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 1151,66

14 1,2-dichloroetan (EDC) 1151,66

15 Trichloroetylen (TRI) 1151,66

16 Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER) 1151,66

17 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 1151,66

18 Kadm 1151,66

19 Rtęć 1151,66

20 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 1151,66

21 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 1151,66

22 Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX 863,43

23 Antymon 863,43

24 Arsen 863,43

25 Chlor wolny 863,43

26 Chlor całkowity 863,43

27 Cyjanki wolne 863,43

28 Chrom+6 863,43

29 Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne) 863,43

30 Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) 863,43

31 Miedź 863,43

32 Nikiel 863,43

33 Ołów 863,43

34 Siarczki 863,43

35 Srebro 863,43

36 Aldehyd mrówkowy 691,02

37 Chrom ogólny 691,02

38 Bar 691,02



39 Beryl 691,02

40 Bor 691,02

41 Cyjanki związane 691,02

42 Cynk 691,02

43 Cyna 691,02

44 Kobalt 691,02

45 Molibden 691,02

46 Selen 691,02

47 Tal 691,02

48 Tytan 691,02

49 Wanad 691,02

50 Akrylonitryl 460,65

51 Fenole lotne (index fenolowy) 460,65

52 Kaprolaktam 460,65

53 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 460,65

54 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 460,65

55 Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 460,65

56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65

57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 460,65

58 Rodanki 460,65

59 Fluorki 263,25

60 Azot ogólny 26,31

61 Azot amonowy 26,31

62 Azot azotanowy 26,31

63 Azot azotynowy 26,31

64 Fosfor ogólny 26,31

65 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 26,31

66 Glin 15,81

67 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) 15,81

68 Ogólny węgiel organiczny (OWO) 15,81

69 Potas 15,81

70 Siarczyny 15,81

71 Sód 15,81

72 Żelazo ogólne 15,81

73 Zawiesina ogólna 4,87

74 Chlorki 4,87

75 Siarczany 4,87

76 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 4,87

b) Warunki naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we

wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

- Przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do

urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Sl. są ustalane na podstawie wyników

analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w

Umowie o odprowadzanie ścieków.



- Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych

ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania

przekroczeń. Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie warunków

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny

podatek VAT.

- Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby PWiK Sp. z o.o. w

Wodzisławiu Śl. pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o przeprowadzenie

ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania

ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.

- Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) przeprowadzona przez

PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty

od przekroczeń według ostatniej kontroli.

c) Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do

urządzeń kanalizacyjnych.

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we

wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:
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Objaśnienia symboli:
Pw - opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł),
Np - wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m3),
Nk - wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m3),
W - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków,
Sj - stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg).

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników opłata obliczana będzie

tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.

2. Warunki rozliczeń z kontrahentami.

W zakresie rozliczeń za pobraną wodę, ustalenie ilości pobranej wody następuje na podstawie

odczytu wskazań wodomierza głównego.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się w zależności od wyposażenia nieruchomości w

urządzenia umożliwiające taki pomiar, w jednej z poniższych form:

1. odczyt wskazań urządzenia do pomiaru ilości ścieków,

2. w przypadku braku urządzenia pomiarowego – ilość ścieków przyjmuje się równą ilości wody

pobranej z sieci wodociągowej,



3. jeśli nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe i/lub instalację hydroforową

(własna studnia), ilość ścieków ustala się jako sumę wody pobranej z sieci wodociągowej i

instalacji hydroforowej, wyposażonej w wodomierz,

4. jeżeli instalacja hydroforowa nie jest wyposażona w wodomierz, ilość ścieków przyjmuje się

ryczałtowo w zależności od liczby osób zamieszkałych w nieruchomości, zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

5. jeżeli odbiorca w uzgodnieniu z PWiK zainstalował wodomierz do odliczania wody

bezpowrotnie zużytej, po zawarciu odrębnej umowy, ilość ścieków ustala się jako różnicę

wskazań wodomierza/y mierzących ilość pobranej wody, a wskazaniem wodomierza

mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą.

Wyliczenie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki następuje w oparciu o ilość pobranej

wody i odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących taryfowych cen i

stawek opłat.


