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I. Informacje podstawowe 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. z siedzibą w Żorach 

przy ul. Wodociągowej 10, NIP: 651-14-81-877,REGON 276935231 jest wpisane do  

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy pod 

numerem 0000125454, a jego kapitał zakładowy zarejestrowany wynosi 68 733 000,00 zł,               

a wobec wniesionej kwoty 2 938 000,00 zł toczy się postępowanie rejestrowe. 

Spółka została utworzona 1 października 2000 roku na podstawie aktu notarialnego z dnia 

17.03.2000 r. nr Repertorium A 2599/2000 z późniejszymi zmianami. 

Jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa jest gmina Żory. 

 

 I.1. Przedmiot działalności Spółki: 

 

PWiK Żory Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą ,która obejmuje: 

• Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),  

• Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),  

• Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 

42.21.Z),  

• Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 

• Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),  

• Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),  

• Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),  

• Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),  

• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

• Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z), 

• Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z), 

• Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), 

• Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), 

• Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), 

• Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), 

• Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych ( PKD 35.30.Z), 

• Pozostałe rodzaje działalności zgodnie z umową Spółki. 

I.2. Podstawa prawna działalności PWiK Sp. z o.o. 
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PWiK Żory Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność na podstawie następujących aktów  

prawnych oraz dokumentów: 

• Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017r. poz.1577 z późn.zm.), 

• Ustawa z dn. 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków( Dz. U. z 2017.poz.328 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz.519 

z póź.zm.), 

• Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r.poz.827 

z późn.zm.), 

• Rozporządzenia wydane do w/w ustaw, 

• Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie 

działania PWiK Żory Sp. z o.o., 

• Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków wydanego Decyzją Zarządu Miasta Żory Nr 3/2002 z dnia 

24.07.2002 r., 

•  Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków wydane przez Zarząd Miasta Jastrzębie Zdrój - Decyzja IK. 7033 - 4 -3/2002 z dnia 

07.08.2002 r.,  

• "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 

lata 2018-2021", przyjęty uchwałą nr 499/XXXIX/18 Rady Miasta Żory z dnia  

25.01.2018r., 

• Umowy zawarte z poszczególnymi odbiorcami usług świadczonych przez 

Przedsiębiorstwo. 

 

I.3. Organy Spółki 

 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Żory. Organem 

zarządzającym i wykonawczym jest Zarząd Spółki, który na dzień 1 stycznia 2018 roku 

funkcjonował w następującym składzie osobowym: 

- Michał Pieczonka – Prezes Zarządu   

- Krzysztof Nitoń –  Wiceprezes Zarządu 

- Henryka Kołodziej – Członek Zarządu  
 
W trakcie roku obrotowego Uchwałą nr 7/2/2018 z dnia 19.06.2018 roku zmieniającą 

liczebność Zarządu nastąpiła zmiana składu osobowego i obecnie Zarząd Spółki jest 

dwuosobowy: 
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- Michał Pieczonka – Prezes Zarządu   

- Krzysztof Nitoń–  Wiceprezes Zarządu 

Funkcję kontrolną w Spółce pełni Rada Nadzorcza, która na dzień 1 stycznia 2018 roku  

funkcjonowała w następującym składzie: 

- Roman Pokorski - przewodniczący Rady 

- Janusz Koper - zastępca przewodniczącego Rady 

-  Katarzyna Szyszka - sekretarz Rady 

-  Arkadiusz Marecki - członek Rady 

-  Stefan Krauzewicz - członek Rady 

Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 6/2/2018 z dnia 19.06.2018r. powołano 

Radę Nadzorczą nowej kadencji , która po ukonstytuowaniu się funkcjonuje w następującym 

składzie: 

- Roman Pokorski- przewodniczący Rady 

- Janusz Koper - zastępca przewodniczącego Rady 

- Katarzyna Szyszka - sekretarz Rady 

- Arkadiusz Marecki - członek Rady 

- Ewa Nojek - członek Rady 

 

II. Charakterystyka działalności jednostki i jej otoczenie rynkowe 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Żorach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, a także odprowadzanie i oczyszczanie wód 

opadowych i roztopowych. Dostawa wody i odbiór ścieków realizowana jest na podstawie 

umów zawartych z odbiorcami tych usług. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia 

ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i 

oczyszczania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań 

ochrony środowiska jak i optymalizację kosztów prowadzonej działalności.  

W zakresie dostawy wody i odbioru ścieków Spółka posiada pozycję dominującą na 

lokalnym rynku. Sprzedaż wody prowadzona jest na terenie Gminy miejskiej Żory oraz 

w ograniczonym zakresie w Jastrzębiu Zdroju tj. w obrębie ul. Osińskiej, Myśliwskiej 

i Rajskiej. Ponadto prowadzona była przez PWiK Żory Sp.  z o.o. sprzedaż hurtowa wody dla 

PWiK Spółka z o.o. w Rybniku. 

Przedsiębiorstwo odbiera systemem kanalizacji sanitarnej i oczyszcza ścieki na terenie 

Aglomeracji Żory. W zakresie oczyszczania ścieków, świadczeniem usług zajmuje się także  

Spółka – „Best-Eko”, która swoim zasięgiem obejmuje teren byłej KWK Żory i osiedle 

Gwarków. 
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Spółka ponadto świadczy również szereg usług powiązanych z podstawową jej  

działalnością w zakresie gospodarki wodno-ściekowej takich jak: projektowanie i wykonywanie 

przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, czyszczenia kanalizacji, wywóz nieczystości 

płynnych oraz inne usługi objęte przedmiotem działania Spółki. 

Przedsiębiorstwo jako właściciel sieci ciepłowniczej od końca 2014 roku prowadzi 

działalność z zakresu dystrybucji ciepła sieciowego na obszarze żorskiej Starówki, nie 

obsługiwanym przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju. 

PWiK Żory Sp. z o.o. dla podniesienia efektywności i skuteczności zarządzania, 

uzyskania satysfakcji klientów oraz stron zainteresowanych posiada Certyfikat                      nr 

JBS-167/5/2018 Zintegrowanego Systemu Zarządzania *Jakość * Środowisko * BHP.  

Na podstawie pozytywnie zaopiniowanego raportu z auditu Zarząd Polskiego Centrum Badań 

i Certyfikacji S.A. podjął decyzję o odnowieniu ważności certyfikatu na okres  

2018-06-01 do  2021-05-31. 

 

III. Cele strategiczne Spółki 

 

Nadrzędnym celem działalności PWiK Żory Sp. z o.o. jest dostawa wody oraz 

odprowadzanie ścieków w sposób ciągły, niezawodny, a także spełniający wymogi 

i oczekiwania naszych klientów. Jakość dostarczanej wody i odprowadzanych do środowiska 

ścieków jest stale monitorowana przez laboratorium Przedsiębiorstwa celem zapewnienia 

wysokiej jakości świadczonych usług. 

Swoją działalnością Spółka dąży do umocnienia pozycji na rynku usług wodno-

kanalizacyjnych, jako niezawodnego partnera w pełni spełniającego oczekiwania Klienta, 

dbającego o wysoką jakość świadczonych usług w zgodzie ze środowiskiem. 

Powyższe cele realizujemy poprzez: 

- dbałość o stan systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, 

- pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i modernizację infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej, 

- dbałość o wysoką jakość świadczonych usług, 

- wdrażanie nowych technologii, 

- doskonalenie standardów obsługi klienta, 

- ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko. 

Zarząd Spółki dąży do stworzenia organizacji obsługującej klienta na wysokim 

poziomie odpowiadającym standardom europejskim oraz organizacji przyjaznej dla klientów          

i zatrudnionych w niej pracowników. 

 

IV. Struktura sprzedaży usług 
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W zakresie prowadzonej działalności w poniższej tabeli zaprezentowano strukturę 

sprzedaży, jak i wielkości przychodów osiągniętych z poszczególnych rodzajów działalności w 

latach 2017 i 2018.  

Tab. IV.1 Sprzedaż usług [w zł] oraz struktura sprzedaży [w %]: 

Sprzedaż usług 2017 % 2018 % 
wodociągowych   12 746 612,57 36,74% 13 836 865,53 37,87 
kanalizacyjnych  17 188 165,63 49,54% 18 108 407,36 49,56 
odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych 

3 722 280,25 10,73% 3 147 822,86   8,6 

ciepłowniczych 415 506,89 1,20% 581 671,78 1,59 
pozostałych 620 088,75 1,79% 868 324,12 2,38 

Razem 34 692 654,09 100,00% 36 543 091,65    100,00% 

  
 

IV.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
 
 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia Gminy miejskiej Żory w wodę jest sieć 

magistralna Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. W 2018 roku 

zakup wody z GPW pokrył 74,6 %  zapotrzebowania na wodę. Spółka posiada również własne 

ujęcie wód podziemnych, które wyprodukowało 659 637 m3 wody, a tym samym pokryło około 

25% zapotrzebowania.Woda pozyskiwana z własnego ujęcia, poddawana jest procesowi 

uzdatniania w należącej do PWiK Żory Spółka z o.o. Stacji Uzdatniania Wody w dzielnicy Rój, 

a następnie dystrybuowana poprzez własną rozdzielczą sieć wodociągową.  

Systemem sieci wodociągowej rozdzielczej objęta jest cała Gmina Miejska Żory. 

PWiK Żory Sp. z o.o. eksploatuje 266,2 km sieci(stan  na koniec 2018 r.) i w stosunku do 

poprzedniego roku jej długość uległa zwiększeniu o 10 km. Wzrosła również Ilość podłączeń 

wodociągowych o 342 szt., tj. 4,3% i jej stan na koniec 2018 roku wyniósł 8 271 sztuk. 

W zakresie usług dostawy wody w 2018 roku stosowano ceny zawarte w taryfie dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.01.2018 roku obowiązywała taryfa 

wprowadzona 01.05.2016 roku, przedłużona na okres od 01.05.2017 do 31.01.2018 roku 

Uchwałą nr 356/XXVIII/17 Rady Miasta Żory z dnia 02.03.2017r.  

W okresie od 01.02.2018 roku do 29.05.2018 roku wprowadzono nową taryfę 

zatwierdzoną Uchwałą nr 482/XXXVII/17 Rady Miasta z dnia 30.11.2017r. 

W okresie od 30.05.2018 roku do 31.12.2018 roku w związku ze zmianą ustawy 

Prawo Wodne decyzją nr GL.RET.070.7.95.2018.EK Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie wprowadzono nową taryfę. 

Wysokość cen netto oraz opłat abonamentowych związanych z dostawą wody kształtowały 

się następująco:  
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Tab. IV.1.1 Ceny (netto) za dostarczanie wody  [w zł/m3 ] 

Lp. 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Jedn. miary 

Cena 
01.01.2018r. 

÷ 
31.01.2018r. 

Cena 
01.02.2018r. 

÷ 
29.05.2018r. 

 
     Cena 
30.05.2018r. 

÷ 
31.12.2018r 

Gospodarstwa 
domowe, przemysłowi 

i poza przemysłowi 
odbiorcy usług 

 
1. 
 

Woda PLN/m3 5,10 5,48 5,48 

 
Tab. IV.1.2  Wysokość stawek opłaty abonamentowej (netto) za punkt poboru wody 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Jedn. miary 

Stawka 
opłaty 

abonamen-
towej 

01.01.2018r. 
÷ 

31.01.2018r. 

Stawka 
opłaty 

abonamen-
towej 

01.02.2018r. 
÷ 

29.05.2018r. 

Stawka 
opłaty 

abonamen-
towej 

30.05.2018r. 
÷ 

31.12.2018r. 

Gospodarstwa domowe, 
przemysłowi i poza 

przemysłowi odbiorcy 
usług 

1. 
Za odczyt i rozliczenie 
należności-odbiór faktur w 
formie papierowej 

zł/rozliczenie 9,17 8,26 
 

8,22 
 

2. 
Za odczyt i rozliczenie 
należności przy dostarczaniu 
faktury drogą elektroniczną 

zł/rozliczenie 7,17 5,81 5,42 

3. 

Za utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych 
Za każdy 1m3/h 
gwarantowanego natężenia 
przepływu 

zł/miesiąc 1,00 1,00 
 

1,00 
 

 

Ogólny poziom zakupu, produkcji i sprzedaży wody w 2018 roku, w stosunku do roku 

poprzedniego ilustruje poniższe zestawienie: 

Tab. IV.1.3  Zakup, produkcja i sprzedaż wody [w m3 ] w latach 2017-2018 

 
Lp. 
 

Wyszczególnienie 2017 2018 
 

% 
2018:2017 

1. Sprzedaż ogółem 2 408 164 2 406 427 99,93 

 z tego:- gosp. domowe, przemysł 2 216 474 2 334 975 105,35 

             -  hurt 191 690 71 452 37,27 

2. Zakup i produkcja wody w tym: 2 634 334 2 634 722 100,01 

 GPW S.A. Katowice 1 931 864 1 965 985 101,77 

 Stacja Uzdatniania Wody 694 502 659 637 94,98 

 PWiK Sp. z o.o. Rybnik 274 264 96,35 

 PGK Sp. z o.o. Suszec 7 694 8 836 114,84 

  

W 2018 roku nastąpił nieznaczny spadek sprzedaży wody ogółem w stosunku do roku 

poprzedniego o 1 737m3 tj. 0,07%. Czynnikiem wpływającym na ten wynik jest spadek 

sprzedaży wody hurtowej o 120 238m3, tj. 62,7% spowodowany zakończeniem sprzedaży 

wody hurtowej do PWiK Sp. z o. o. Rybnik. Natomiast w grupie gospodarstw domowych oraz 
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przemysłu sprzedaż wody wzrosła w stosunku do roku 2017 o 118 501 m3, tj. 5,35 %, na co 

również oprócz wzrostu popytu miały wpływ nowe podłączenia wodociągowe. 

Działania związane z prawidłowym opomiarowaniem wody są jednym z priorytetów 

Przedsiębiorstwa i znajdują odzwierciedlenie w bilansie strat wody, co obrazuje poniższa 

tabela. 

 Tab. IV.1.4 Bilans wody w latach 2017-2018 

  
2017 2018 

m3/rok % m3/rok % 
Woda dostarczona do sieci 2 634 334 100,00% 2 634 722 100,00% 
Woda sprzedana 2 408 164 91,41% 2 406 427 91,34% 
Woda niesprzedana 226 170 8,59% 228 295 8,66% 

w tym: 

Woda 
technologiczna  
+ płukanie sieci 

39 588 1,50% 39 269 1,49% 

Straty wody 186 582 7,08% 189 026 7,17% 

 

Straty wody w Spółce w 2018 roku osiągnęły poziom 7,17% i według danych Izby 

Gospodarczej ”Wodociągi Polskie” są niższe od średniej wartości wskaźnika strat wody 

w Polsce, który wyniósł 14,99%,a w przypadku Śląska 13,37%. 

Na poziom tego wskaźnika z pewnością miała wpływ awaryjność systemu 

wodociągowego jak i ilość płukań sieci. W badanym okresie, podobnie jak w roku poprzednim 

wystąpiło 100 awarii wodociągowych, w tym 39 na sieci oraz 61 na przyłączach. Sieć płukano 

211 razy tj. o 6 płukań więcej niż  w roku 2017. Przyczyną płukania sieci jest wtórne 

zanieczyszczenie wody związkami żelaza, spowodowane stosowaniem w poprzednich latach 

rur stalowych przy wykonywaniu sieci wodociągowych. 

W celu dalszego ograniczenia ilości awarii oraz wtórnego zanieczyszczenia wody rury stalowe 

sukcesywnie podlegają wymianie na rury z PE. 

Tab. IV.1.5  Przychody ze sprzedaży wody [w zł]:  

  2017 2018 
% 

2018:2017 
Gospodarstwa domowe, 
przemysł 

11 304 015,36 12 693 429,94 112,29 

Hurt 438 970,10 163 625,08 37,27 
Opłata abonamentowa 1 003 627,11 979 810,51 97,63 

Ogółem 12 746 612,57 13 836 865,53 108,55 

 

Przychody ze sprzedaży wody dla gospodarstw domowych i przemysłu są wyższe niż  

w roku poprzednim  o 1 389 414,58 zł, tj.12,29% .Jest to efekt wzrostu wolumenu wody sprzedanej  

o 5,35% oraz  wzrostu ceny wody w związku ze zmianą taryfy od 1 lutego  2018 roku. 



 
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności PWiK Żory Sp. z o.o. za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018r. 
 
 

9 
 

 

IV.2   Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 

W zakresie usług odbioru i oczyszczania ścieków w 2018 roku stosowano ceny zawarte 

w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

           W okresie od 01.01.2018 roku do 31.01.2018 roku obowiązywała taryfa 

wprowadzona 01.05.2016 roku, przedłużona na okres od 01.05.2017 do 31.01.2018 roku 

Uchwałą nr 356/XXVIII/17 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2017r.  

           W okresie od 01.02.2018 roku do 29.05.2018 roku wprowadzono nową taryfę 

zatwierdzoną Uchwałą nr 482/XXXVII/17 Rady Miasta z dn.30.11.2017r. 

W okresie od 30.05.2018 roku do 31.12.2018 roku w związku ze zmianą ustawy 

Prawo Wodne decyzją nr GL.RET.070.7.95.2018.EK Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie wprowadzono nową taryfę. 

 Ceny netto odprowadzanych ścieków i opłaty abonamentowej za punkt odprowadzania 

ścieków kształtowały się następująco: 

Tab. IV.2.1 Ceny (netto) odprowadzanych ścieków  [w zł/m3 ] 

Lp. 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Jedn. miary 

Cena 
01.01.2018r. 

÷ 
31.01.2018r. 

Cena 
01.02.2018r. 

÷ 
29.05.2018r. 

 
 

Cena 
30.05.2018r. 

÷ 
31.12.2018r 

 

Gospodarstwa 
domowe, przemysłowi 

i poza przemysłowi 
odbiorcy usług 

 
1. 
 

Ściek komunalny PLN/m3 7,81 7,93 7,93 

 

Tab. IV.2.2 Wysokość stawek opłaty abonamentowej (netto) za punkt odprowadzania ścieków 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary 

 
Stawka opłaty 

abonamentowej 
01.01.2018r. 

÷ 
31.01.2018r. 

 
Stawka opłaty 

abonamentowej 
01.02.2018r. 

÷ 
29.05.2019r. 

 
Stawka opłaty 

abonamentowej 
30.05.2018r. 

÷ 
31.12.2018r 

Gospodarstwa 
domowe, 

przemysłowi i 
poza przemysłowi 

odbiorcy usług 

1. 

Za utrzymanie w 
gotowości 
urządzeń 

kanalizacyjnych 
niezależnie od 

zapotrzebowania 

zł/miesiąc 10,70 10,70 10,70 

 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2018 roku wynosiła 260,1 km                           

i zwiększyła się w stosunku do roku 2017 o 6,5 km, co stanowi 2,6%. W roku sprawozdawczym 

wzrosła również ilość podłączeń kanalizacyjnych o 258 szt., do łącznej ilości 6 972 szt. , co 

ma przełożenie na wyniki sprzedażowe. 
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W analizowanym okresie w stosunku do poprzedniego roku wzrosła ilość ścieków 

skupionych  o 81 184m3, co stanowi 3,9% podobnie jak zwiększyła się ilość ścieków 

dowożonych o 3 010 m3 tj. 32,1%. Łączna ilość ścieków przepływających przez oczyszczalnię  

uległa  natomiast zmniejszeniu  o 656 251 m3, co stanowi  20,2 % w stosunku do 2017 roku z 

powodu ograniczenia ilości wód przypadkowych i infiltracyjnych. 

Tab. IV.2.3  Bilans ścieków [w m3] oraz struktura sprzedaży [w %] 

 
2017 2018 

m3/rok % m3/rok % 
Ścieki bytowo-
gospodarcze 

2 088 420 64,16% 2 169 604 83,48 

Ścieki dowożone 9 389 0,29% 12 399 0,48 
Wody infiltracyjne 620 892 19,07% 289 214 11,13 
Wody przypadkowe 536 340 16,48% 127 573 4,91 

Razem 3 255 041 100,00% 2 598 790 100,00% 

 

Średnia dobowa ilość ścieków oczyszczonych wynosiła w 2018 roku 7 120 m3, co 

oznacza spadek rok do roku o 1 798 m3/d. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej, ścieki 

w całości podlegają oczyszczeniu na własnej oczyszczalni ścieków. W mechaniczno-

biologicznym procesie oczyszczania usuwane są związki biogenne. Ścieki po oczyszczeniu 

odpowiadają warunkom, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1800). Po 

oczyszczeniu ścieki spełniają wymogi określone w Decyzji IS.6341.3.2013.BP wydanej 

01.03.2013 przez Prezydenta Miasta Żory, ważnej do dnia 01.03.2023 roku, na 

odprowadzanie do rzeki Rudy ścieków oczyszczonych oraz na eksploatację oczyszczalni. 

Jakość oczyszczonych ścieków odpowiada wymogom określonym w przepisach unijnych. 

Wzrost odbioru ilości ścieków ma przełożenie na wyniki, co obrazuje poniższa tabela: 

Tab. IV.2.4  Przychody z tytułu  odebranych ścieków  [w zł]: 

  2017 2018 
% 

2018:2017 
Sprzedaż usług 
kanalizacyjnych 

16 310 385,53 17 202 791,46 105,5 

Opłata abonamentowa  877 780,10 905 615,90 103,2 
Ogółem 17 188 165,63 18 108 407,36 105,4 

 

Z prezentowanych danych wynika, że działalność związana ze zbiorowym odprowadzaniem 

ścieków charakteryzuje się w roku 2018 wzrostem ilości usługobiorców oraz wzrostem ilości 

odebranych ścieków o ok. 3,9 %. Stanowi to efekt włączeń nowych klientów do sieci 

kanalizacyjnej wybudowanej w ramach inwestycji realizowanych przez Spółkę. Ma to 

przełożenie na wzrost przychodów z tytułu opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń 
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kanalizacyjnych o 3,2%,a na wzrost przychodów z tytułu sprzedaży usług kanalizacyjnych              

o 5,5% ma wpływ oprócz w/w czynników również zmiana ceny. 

IV.3 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

 

W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne z dniem 24.08.2017 roku, 

a w konsekwencji zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków między innymi w zakresie definicji ścieków- za ścieki przestały być 

uważane wody opadowe i roztopowe, a więc nie mogą być przedmiotem taryfy. 

Podstawę wprowadzenia opłat miesięcznych za usługi komunalne związane 

z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji będącej w posiadaniu PWiK 

Żory Sp. z o.o. stanowi Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory nr 0050.84.2018 

z dn.16.01.2018r, które zaczęło obowiązywać od 01.02.2018r. W dniu 16.03.2018r.  

Wojewoda Śląski wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzającego nieważność Zarządzenia 

Prezydenta, co spowodowało zaprzestanie obciążania klientów za korzystanie z kanalizacji  

deszczowej.  

Nowe Zarządzenie nr 0050.745.2018 Prezydenta Miasta Żory z dn. 28.05.2018 roku 

w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych 

i roztopowych do sieci kanalizacyjnej zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego w dn. 30.05.2018r. W związku z tym od 14.06.2018r. Spółka wznowiła 

naliczanie opłat za deszczówkę. 

Tab. IV.3.1 Zestawienie cen (netto) za odbiór wód opadowych lub roztopowych [w zł/m2 x m-c] 

Grupa Typ powierzchni 
Jedn. 

miary 

Stawka 
opłaty  

01.01.2018r. 
÷ 

31.01.2018r. 

Stawka 
opłaty  

01.02.2018r. 
÷ 

29.05.2018r. 

Stawka 
opłaty  

30.05.2018r. 
÷ 

31.12.2018r 

I 
Powierzchnie odwadniane 
za wyjątkiem dróg i 
parkingów publicznych 

zł/m2  0,11 ÷ 0,17 0,13 0,18 

II 
Powierzchnie odwadniane 
dróg i parkingów 
publicznych 

zł/m2 0,26 0,23 0,28 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. łączna długość kanalizacji deszczowej 

wynosiła 140,4 km i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2017 tj. 0,6 km, co stanowi 0,4%. 

Kanalizacja deszczowa wyposażona jest w separatory i odstojniki. Łączna ilość zawartych 

umów na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wynosi  1 516 szt.  

Ilość wylotów, z których wody opadowe lub roztopowe wprowadzane są do środowiska wynosi 

63, a ilość pozwoleń wodno-prawnych wynosi 62 szt.  

Poniższa tabela zawiera sumę powierzchni, za które pobierane były opłaty z tytułu 

zbiorowego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. 
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Tab. IV.3.2 Zestawienie wielkości powierzchni odwadnianych [w m2 na koniec roku]: 

Grupa. Typ powierzchni 2017 2018 

I 
Powierzchnie odwadniane za 
wyjątkiem dróg i parkingów 
publicznych 

1 339 867 1 449 495 

II Powierzchnie odwadniane dróg i 
parkingów publicznych 

561 271 554 294 

Razem  1 901 138 2 003 789 

 

Osiągnięte przychody z tytułu odebranych wód opadowych i roztopowych w poszczególnych 

grupach taryfowych obrazuje poniższa tabela. 

 

Tab. IV.3.3 Przychody z tytułu odebranych wód opadowych i roztopowych [w zł/m2]: 

Grupa. Typ powierzchni 2017 2018 

I 
Powierzchnie odwadniane za 
wyjątkiem dróg i parkingów 
publicznych 

1 971 561,41 1 973 376,57 

II Powierzchnie odwadniane dróg i 
parkingów publicznych 

1 750 718,84 1 174 446,29 

Razem  3 722 280,25 3 147 822,86 

 

W zakresie działalności związanej z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych 

łączna sprzedaż usług kanalizacyjnych w ujęciu ilościowym jak i wartościowym została 

zrealizowana na niższym poziomie w stosunku do 2017 roku. Jest to efekt blisko 

trzymiesięcznej przerwy w obciążaniu klientów za usługi odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych wynikający z omawianej już decyzji wojewody śląskiego. 

 

IV.4 Działalność ciepłownicza 

 
W zakresie usług ciepłowniczych stosowano ceny zawarte w taryfie dla ciepła 

z sierpnia 2015 roku, opracowanej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). 

Tab. IV.4.1 Zestawienie cen (netto) za dostawę ciepła [w zł] 

Rodzaje cen i stawek opłat Jednostki miary Stawka opłaty 
Cena za zamówioną 
moc cieplną 

opłata stała 

zł/MW/rok 100 202,00 

Rata miesięczna ceny 
za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 8 350,17 

Cena ciepła opłata zmienna zł/GJ 18,63 
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Cena nośnika ciepła opłata zmienna zł/m3 11,19 

Stawki opłat za usługi 
przesyłowe : 

opłata stała 
zł/MW/rok 40 678,26 
zł/MW/m-c 3 389,86 

opłata zmienna zł/GJ 10,21 

Działalność związana z dystrybucją ciepła została zapoczątkowana pod koniec roku 

2014. Długość sieci ciepłowniczej na koniec 2018 roku wynosiła 7,5 km i wzrosła w stosunku 

do ubiegłego roku o 0,2 km. W badanym okresie wybudowano 23 przyłącza ciepłownicze 

o długości 0,33 km, natomiast całkowita długość przyłączy wyniosła 1,24 km. Obecnie do sieci 

ciepłowniczej są podłączone 82 budynki. Zamówiona moc przez odbiorców na początku 2018 

roku wynosiła 1,45 MW, na koniec roku wzrosła do  1,99 MW. Poniższa tabela obrazuje 

przychody z działalności ciepłowniczej. 

Tab. IV.4.2  Przychody z działalności ciepłowniczej [w zł]: 

 
2017 2018 

% 
2018:2017 

Sieć ciepłownicza  415 506,89 581 671,78 139,9 

 

W omawianym okresie, w związku z podłączaniem nowych klientów, odnotowano 

wzrost przychodów z działalności ciepłowniczej o 39,9% przy wzroście kosztów o  11,1%. Rok 

2018 zamknął się stratą na tej działalności w wysokości 525 715,27 zł, co jest spowodowane 

zbyt małą ilością budynków włączanych do sieci ciepłowniczej niż wstępnie zakładano. Spółka 

w celu podniesienia rentowności tego zakresu swojej działalności podejmuje działania 

prowadzące do zwiększenia ilości podłączanych nieruchomości oraz obniżenia kosztów 

pozyskania ciepła. 

W ujęciu ilościowym w 2018 roku sprzedano 11 074,47 GJ ciepła, co stanowi wzrost sprzedaży 

ciepła w stosunku do poprzedniego roku o 3 119,97 GJ/rok, tj. 39,2 %. 

 

IV.5 Pozostała działalność - pomocnicza 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Żorach oprócz prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, 

świadczy również pozostałe usługi m.in.: 

• usługi montażowe i budowlane- m.in. wymiana wodomierzy, montaż podliczników, 

wykonywanie przyłączy wody, montaż studni wodomierzowych itp., 

• usługi dokumentacyjne- uzgodnienia projektów wodociągowo-kanalizacyjnych, 

uzgodnienia branżowe, nadzór nad robotami, odbiór przyłączy do budynków, 

• wywozu nieczystości płynnych, 

• usługi laboratoryjne- analizy fizykochemiczne wody i ścieków  
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• inne usługi objęte przedmiotem działania Spółki. 

 

Usługi te stanowią za rok 2018 w strukturze sprzedaży usług 2,38 %. Przychody były 

wyższe w stosunku do roku 2017 aż o 40 % z powodu m.in. odbioru i przetwarzania odpadów 

kuchennych oraz organicznych ścieków przemysłowych. 

 

V. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego 
 
 

Dbałość o środowisko naturalne rozumiana jest przez Przedsiębiorstwo jako społeczna 

odpowiedzialność biznesu wobec społeczności lokalnej, która wyraża się w działaniach 

minimalizujących negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności na środowisko. W 

związku z prowadzoną działalnością powstają różnego rodzaju odpady. Efektem procesu 

oczyszczania, oprócz ścieków oczyszczonych zrzucanych do rzeki Rudy, jest wytwarzany 

osad ściekowy oraz odpady – zawartość piaskownika i skratki, co obrazuje poniższa tabela. 

Tab. V.1 Uboczne produkty oczyszczania ścieków: 

 2017 2018 
Osad ściekowy 5 302,60 Mg 5 150,00 Mg 

Piasek 106,00 Mg 82,00 Mg 

Skratki  335,13 Mg 348,54 Mg 

 

Ponadto w Przedsiębiorstwie w wyniku prowadzonych działań wytwarzane są odpady 

komunalne, odpady z remontów i przebudowy dróg, odpady żelaza i stali, odpady metali 

kolorowych, chemikalia laboratoryjne, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

i inne, które podlegają  selektywnej zbiórce. Jednym z elementów działań proekologicznych, 

zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ograniczających negatywne 

oddziaływanie na środowisko, jest ciągłe monitorowanie zachodzących procesów oraz 

parametrów wytwarzanych odpadów. Przedsiębiorstwo posiada umowy cywilno-prawne z 

firmami zajmującymi się odbiorem, składowaniem, utylizacją lub recyklingiem odpadów. 

Łączny koszt usuwania i zagospodarowania odpadów wyniósł 382 976,50 zł. 

Poniesione opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w analizowanym roku kształtowały się 

następująco: 

- za odprowadzone do środowiska ścieki oczyszczone - 24 561,00 zł, 

- za odprowadzone wody opadowe i roztopowe - 16 453,00 zł, 

- opłata za pobór wód podziemnych - 11 634,00 zł, 

- za emisję do powietrza - 2 081,00 zł. 

Poniesione powyższe opłaty dotyczą opłat stałych. Spółka nie została obciążona opłatami 

zmiennymi. Zostały one przez nas naliczone i ujęte w rezerwach w wys.1 606 037 zł. 
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Tab. V.2  Zestawienie parametrów ścieków oczyszczonych zrzucanych z oczyszczalni 

ścieków do środowiska. 

Parametr 

Norma wg 
obowiązujących 

pozwoleń 
wodnoprawnego 

2017 2018 

BZT5 (mg/lO2)   15,0 5,1 4,0 
ChZT (mg/lO2) 125,0 47,5 29,3 
Zawiesina ogólna (mg/l) 35,0 12,9 7,2 
Fosfor ogólny (mg/lP) 2,0 0,12 0,68 
Azot ogólny (mg/lN) 15,0 14,3 11,5 

 

Jakość odprowadzonych wód opadowych i roztopowych podlega badaniu na wylotach, 

w których następuje ich wprowadzanie do środowiska. W 2018 roku nie doszło do przekroczeń 

parametrów w/w wód w stosunku do parametrów dopuszczalnych. Parametry określone w 

posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych to 100 mg/l dla zawiesiny ogólnej i 15 mg/l dla 

substancji ropopochodnych. 

 

VI. Inwestycje  

VI.1 Inwestycje w ramach działalności wodociągowo- kanalizacyjnej 
 

Inwestycje realizowane w 2018 roku związane były z wykonywaniem zadań 

zaplanowanych na ten rok w „Wieloletnim programie rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Żory na lata 2018-2021”.  

Nakłady na inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne w roku 2018 wyniosły 8 519 009,18 zł 

i kształtowały się następująco: 

- inwestycje  rozwojowe sieci wodociągowej                                           2 123 070,14 zł, 

- inwestycje odtworzeniowe sieci wodociągowej                                           1 161 537,60 zł, 

- inwestycje rozwojowe kanalizacji sanitarnej                                                   4 122 571,66 zł, 

- inwestycje odtworzeniowe kanalizacji sanitarnej                                              0,00 zł, 

- budowle techniczne                                               1 111 829,78zł. 

Ponadto w 2018 roku poniesiono koszty na wymianę przyłączy wodociągowych 

w kwocie 197 622,38 zł. 

VI.2 Inwestycje w ramach działalności ciepłowniczej 

W zakresie działalności ciepłowniczej w 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. poniosło nakłady inwestycyjne w wysokości 1 455 300,80 zł na 

które składają się m.in.: budowa przyłączy ciepłowniczych, rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz 

kontynuacja realizacji koncesji na poszukiwanie złóż metanu pokładów węgla. 

VI.3 Inwestycje pozostałe 

Poza wskazanymi powyżej inwestycjami Spółka poniosła w roku sprawozdawczym 

nakłady na kanalizację deszczową i wyposażenie w urządzenia w wysokości 774 084,93 zł. 
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VII. Zdarzenia szczególne dla PWiK Żory Sp. z o.o. 
 

 
W 2018 roku wystąpiły następujące zdarzenia szczególne: 

1. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne została zmieniona ustawa o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków. Nakłada ona obowiązek 

opracowania taryf na okres 3 letni oraz opracowania Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na okres obowiązywania 

nowych taryf. Wniosek taryfowy został złożony 12 marca 2018 roku i zatwierdzony przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr GL.RET.070.7.95.2018.EK z 

dn.26.04.2018r., natomiast Plan Wieloletni został opracowany na lata 2018 – 2021 i został 

przyjęty uchwałą nr 499/XXXIX/18 Rady Miasta Żory z dnia 25.01.2018r. 

2.  Uchwałą nr 1/1/2018 z dnia 28.03.2018r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

PWiK Żory Spółka z o.o. wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości 

położonej przy ul. Ogrodniczej, nr działki 1660/12, dla której Sąd Rejonowy w Żorach 

prowadzi Księgę Wieczystą o nr GL1X/00006393/3. 

3. Uchwałą nr 1/3/2018 z dnia 25.07.2018r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK 

Żory Spółka z o.o. wyraziło zgodę na zawarcie przez Przedsiębiorstwo umowy zamiany 

nieruchomości opisanych szczegółowo w Protokole uzgodnień z dn.19.07.2018r. 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Żory Spółka z o.o. podjęło decyzję 

o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki : 

• Uchwałą nr 2/1/2018 z dnia 28.03.2018r. na kwotę   698 000,00 zł, 

• Uchwałą nr 1/4/2018 z dnia 27.09.2018r.  na kwotę  138 000,00 zł, 

• Uchwałą nr 2/4/2018 z dnia 27.09.2018r.  na kwotę         1  321 000,00 zł, 

• Uchwałą nr 3/4/2018 z dnia 27.09.2018r   na kwotę             102 000,00 zł, 

• Uchwałą nr 1/5/2018 z dnia 28.12.2018r. na kwotę              679 000,00 zł, 

                                                                                                       2 938 000,00 zł 

5. PWiK Żory Sp. z o.o. zawarła  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy pożyczkowe na realizację następujących 

zadań: 

• „Budowa przyłączy ciepłowniczych w Śródmieściu Żor- etap II/2 ” na kwotę 

223 288,00 zł.  

• „Budowa przyłączy ciepłowniczych w Śródmieściu Żor-etap II/3” na kwotę 126 110,00 

zł. 

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i kanalizacją 

tłoczną w rejonie ulic Drwali, Wieniawskiego i Elsnera w Żorach” na kwotę 

1 152 900,00 zł.  
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• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i kanalizacją 

tłoczną w rejonie ulic Skrzeczkowickiej , Bażanciej i Lasoki w Żorach” na kwotę 1 562 

400,00 zł. 

• „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Targowej, Jasnej, Strzeleckiej, Myśliwskiej 

oraz  ul. Łowieckiej na terenie miasta Żory, a także w rejonie ul. Ks. Józefa Barona 

na terenie miejscowości Rudziczka, gmina Suszec” na kwotę 496 846,66 zł. 

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rubinowej i Strefowej w Żorach” na 

kwotę 648 900,00zł. 

 

VIII. Zasoby ludzkie w Spółce 

 
VIII.1 Zatrudnienie  
 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 119 osób zatrudnionych na umowę o 

pracę, w tym 51 kobiet i 68 mężczyzn i wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 2 osoby. 

W przeciętnej liczbie zatrudnionych: 50,36 etatów to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

robotniczych, natomiast 63,18 etatów to pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, co 

obrazuje poniższa tabela. 

Tab. VIII.1.1.  Przeciętne zatrudnienie za 12 miesięcy [w etatach] 

Wyszczególnienie 

Przeciętna liczba 
zatrudnionych  

w roku 
obrotowym 

Kobiety Mężczyźni 

Pracownicy ogółem z tego: 113,54 48,21 65,33 

Pracownicy na stanowiskach 
robotniczych 

50,36 7,61 42,75 

Pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych 

63,18 40,60 22,58 

 

W strukturze zatrudnienia ze względu na wiek  najwięcej pracowników znajduje się 

w przedziale pomiędzy 40 a 49 rokiem życia, tj. 34,4%, natomiast najmniejszy udział 

procentowy tj. 5,9% stanowią najmłodsi pracownicy w przedziale od 20 do 29 roku życia, co 

prezentuje poniższa tabela. 

 

 

 

Tab. VIII.1.2. Podział zatrudnienia wg wieku pracowników 

Przedział wiekowy Liczba osób Udział % 

od 20 do 29 lat 7  5,9 

od 30 do 39 lat 34 28,6 
od 40 do 49 lat 41 34,4 
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od 50 do 59 lat 22  18,5 

od 60 do 69 lat 15 12,6 
Ogółem 119 100,00 

 

W strukturze zatrudnienia, z uwagi na wykształcenie największy udział stanowili 

pracownicy z wykształceniem wyższym tj. 44,5% oraz średnim tj. 27,7%, co obrazuje 

poniższa tabela. 

Tab. VIII.1.3.  Podział zatrudnienia wg wykształcenia 

Wykształcenie Liczba osób Udział % 

podstawowe 8 6,7 

zawodowe 25 21,0 

średnie 33 27,7 

wyższe 53 44,5 

Ogółem 119 100,00 

 

Fluktuacja kadr w Spółce jest niewielka, choć obecnie pojawiło się większe ryzyko rotacji ze 

względu na niskie wskaźniki bezrobocia w kraju.  

 

VIII.2 Informacje dotyczące wynagradzania i świadczeń socjalnych 

Zasady wynagradzania pracowników Spółki określone są na podstawie 

obowiązującego Regulaminu Płac z dnia 15.01.2016 roku, zgodnie z którym pracownikom za 

wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie składające się ze stawki płacy zasadniczej oraz:  

- premii, 

- nagrody jubileuszowej, 

- nagrody, 

- odprawy emerytalnej, 

- pozostałe. 

Poziom wynagrodzenia zasadniczego pracownika uzależniony jest od kategorii  

zaszeregowania oraz zajmowanego stanowiska. W 2018 roku średnie miesięczne 

wynagrodzenie brutto w Spółce osiągnęło wartość 4 760,95 zł.  

Poza tym pracownicy mają możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na: 

- wypoczynek indywidualny oraz wczasy zorganizowane pracowników oraz dzieci, 

- pomoc rzeczową dla pracowników i ich rodzin, 

- zapomogi losowe.  

W 2018 roku odpis na ZFŚS wyniósł 138 967,27 zł, środki z lat ubiegłych to 20 802,95 zł, co 

łącznie stanowi kwotę do dyspozycji w wysokości 159 770,22 zł. 

 

VIII.3.Szkolenia 
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Zarząd Spółki stwarza swoim pracownikom możliwości rozwoju poprzez różnego 

rodzaju formy kształcenia i doskonalenia udzielając w tym zakresie pomocy finansowej. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2018 roku odbywało się w ramach kursów, szkoleń 

tematycznych oraz seminariów. Pracownicy skorzystali ze 194 szkoleń w pozaszkolnych 

formach dokształcania z wyłączeniem szkoleń BHP. W analizowanym roku Spółka 

przeznaczyła 81 791,81 zł. na w/w doskonalenie kwalifikacji oraz na dofinansowanie osób 

dokształcających się w szkołach wyższych. 

 
IX. Sytuacja majątkowa Spółki 
 
IX.1.Majątek Spółki 
 

PWiK Żory Sp. z o.o. realizując zadania inwestycyjne wynikające z potrzeb 

mieszkańców gminy Żory wytworzyła majątek, który został przyjęty do ewidencji Spółki. 

Jeśli chodzi o poziom "zwodociągowania" to systemem sieci wodociągowej rozdzielczej objęta 

jest cała Gmina Miejska Żory. 

PWiK Żory Sp. z o.o. eksploatuje 266,2 km sieci (stan  na koniec 2018 r.) i w stosunku 

do poprzedniego roku jej długość uległa zwiększeniu o 10 km.  

Struktura materiałowa sieci kształtuje się następująco: 

- rury PE                          82,8% 

- rury PVC                          7,9% 

- rury stalowe i żeliwne     9,29% 

PWiK Żory Sp. z o.o. eksploatuje  260,1 km sieci kanalizacyjnej (stan na koniec 2018r.), 

która zwiększyła się w stosunku do roku 2017 o 6,5 km, co stanowi 2,6%. 

Jej struktura materiałowa kształtuje się następująco: 

- rury betonowe, inne      4,51% 

- rury kamionkowe         11,04% 

- rury PVC                      74,23% 

- rury PE                         10,21% 

Spółka eksploatuje 140,4 km sieci kanalizacji deszczowej (stan na koniec 2018r.) i nieznacznie 

wzrosła w stosunku do roku 2017 tj. 0,6 km, co stanowi 0,4%. 

Struktura materiałowa kształtuje się następująco: 

- rury PVC                        58,87% 

- rury PP                             6,01% 

- beton i inne                     35,11% 
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Spółka eksploatuje jedną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków                          

o przepustowości do 11 622 m3/d, oczyszczającą wszystkie ścieki odprowadzane systemem 

kanalizacji sanitarnej oraz dowożone wozami asenizacyjnymi. 

PWiK Sp. z o.o. posiada własne źródło wody pitnej, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody 

do sieci wodociągowej w dzielnicach Rój, Rogoźna i częściowo w dzielnicy Śródmieście. 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku aktywa trwałe ukształtowały się  na poziomie 

260 113 111,57 zł i wzrosły o 0,4% w stosunku do poprzedniego roku. Udział majątku trwałego 

w aktywach wyniósł 97,9%. 

Majątek trwały w branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest podstawowym czynnikiem, który nie 

tylko generuje koszty, ale też umożliwia przedsiębiorstwom uzyskiwanie przychodów ze 

sprzedaży. 

W strukturze majątku trwałego dominującą pozycję stanowią rzeczowe aktywa trwałe, 

na które składają się:  

1. Środki trwałe  o wartości 245 379 743,97 zł. obejmujące: 

a) grunty        11 115 383,87 zł 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 227 320 813,85 zł 

c) urządzenia techniczne i maszyny      5 809 502,92 zł 

d) środki transportu        1 052 204,24 zł 

e) inne środki trwałe             81 839,09 zł 

2. Środki trwałe w budowie o wartości       7 663 377,51 zł 

Środki trwałe w budowie, które w badanym roku wzrosły aż o 29,8%. Świadczy to 

o realizowanym programie inwestycyjnym w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 

wodociągowej i ciepłowniczej, co pozwoli w niedalekiej przyszłości podłączyć kolejne 

nieruchomości do sieci i osiągać dodatkowe przychody z działalności. 

Aktywa obrotowe w analizowanym roku wyniosły 5 369 879,86 zł i w stosunku do 

poprzedniego roku uległy zmniejszeniu o 42,9%. Udział majątku obrotowego w aktywach 

wyniósł 2,02%. 

W strukturze aktywów obrotowych największemu zmniejszeniu uległy inwestycje 

krótkoterminowe, konkretnie środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, które w analizowanym 

roku obniżyły się aż o 90%. 

Zapasy uległy zmniejszeniu o 1,3%, co jest zjawiskiem korzystnym dla Spółki  z uwagi na nie 

blokowanie środków pieniężnych w materiałach.   
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IX.2. Finansowanie majątku Spółki 
 

Strukturę źródeł finansowania aktywów w roku sprawozdawczym przedstawia poniższa 

tabela. 

Tab. IX.2.1 Pozycje finansujące majątek PWiK Żory Sp. z o.o.   

Treść Wartość w tys. zł Struktura w % 
  Kapitał własny 83 952 405,33 31,62% 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy 68 733 000,00 25,89% 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 767 665,28 4,06% 

3. Kapitał (fundusz) rezerwowy   2 938 000,00 1,11% 

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 X 

5. Zysk (strata) netto 1 513 740,05 0,57% 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

181 530 586,10 68,38% 

1. Rezerwy na zobowiązania 9 100 015,33 3,43% 

2. Zobowiązania długoterminowe 54 912 094,35 20,68% 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 886 994,23 5,61% 

4. Rozliczenia międzyokresowe 102 631 482,19 38,66% 

  Pasywa razem 265 482 991,43 100,00% 

 
Z powyższych danych wynika, że majątek Spółki jest finansowany głównie 

kredytami  krótko i długoterminowymi, pożyczkami oraz zobowiązaniami leasingowymi na 

środki  transportu.     

 

X. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki 
 
 

Działalność operacyjną  Spółki finansowano środkami własnymi pozyskanymi z opłat za 

wodę, ścieki i ciepło oraz należnościami uzyskanymi z pozostałych usług świadczonych przez 

Przedsiębiorstwo oraz dwoma kredytami obrotowymi. 

Działalność inwestycyjną finansowano z własnych środków, pożyczek 

z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z podwyższenia 

kapitału. 

W 2018 roku Spółka dokonała spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek inwestycyjnych na 

łączną kwotę 8 231 644,28 zł. , i na koniec analizowanego roku łączne saldo zadłużenia 

z tytułu kredytów i pożyczek inwestycyjnych wyniosło 45 091 815,77 zł., co przedstawia 

poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności PWiK Żory Sp. z o.o. za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018r. 
 
 

22 
 

 

Tabela X.1.Zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek inwestycyjnych 

LP. BANK/INSTYTUCJA RODZAJ KREDYTU/POŻYCZKI 
KWOTA  

ZADŁUŻENIA 

1 BGK kredyt inwestycyjny z dopłatami  12 726 654,90 

2 BGK kredyt inwestycyjny bez dopłat 10 909 080,43 

3 BGK kredyt inwestycyjny z linii EBI 5 177 159,24 

4 BGK kredyt inwestycyjny Błękitne Niebo 3 488 373,60 

5 WFOŚiGW pożyczka inwestycyjna - K8A, K12 10 637 451,18 

6 WFOŚiGW pożyczka inwestycyjna - kolektor tłoczny 370 968,00 

7 WFOŚiGW 
pożyczka inwestycyjna - przyłącza ciepł. I-

zwykła 
87 705,50 

8 WFOŚiGW 
pożyczka inwestycyjna - przyłącza ciepł. I-

KAWKA 
87 494,00 

9 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 
kredyt inwestycyjny – zakup samochodu 

specjalistycznego 
293 902,00 

10 ING BANK ŚLĄSKI S.A. kredyt inwestycyjny – zakup samochodu 17 000,00 

11 WFOŚiGW 
pożyczka inwestycyjna - ul. Kościuszki 

sieć wodociągowa 
138 150,00 

12 WFOŚiGW 
pożyczka inwestycyjna - ul. Kościuszki 

kanalizacja sanitarna 
163 800,00 

13 WFOŚiGW pożyczka ciepło II/2 223 288,00 

14 WFOŚiGW pożyczka ciepło II/3 126 110,00 

15 WFOŚiGW 
pożyczka inwestycyjna -ul. Drwali-

kanalizacja sanitarna 
644 678,92 

16 WFOŚiGW 
pożyczka inwestycyjna-ul. 

Skrzeczkowicka - kanalizacja sanitarna 

brak uruchomienia 

środków 

17 WFOŚiGW 

pożyczka inwestycyjna- 

ul. Jasna, Targowa 

 

brak uruchomienia 

środków 

18 WFOŚiGW 
pożyczka inwestycyjna- 

ul. Strefowa, Rubinowa 

brak uruchomienia 

środków 

  SUMA   45  091 815,77 
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Sytuację finansową Przedsiębiorstwa obrazują wskaźniki płynności finansowej: 

Tab. X.2.Wskaźniki płynności finansowej w latach 2017-2018. 

Wskaźniki płynności finansowej 2017 2018 
Wskaźnik bieżącej płynności 
 
 

0,76 0,36 

Wskaźnik podwyższonej płynności 
 

0,72 0,31 

Wskaźnik natychmiastowej płynności 
 

0,42 0,03 

 

Wskaźniki płynności za 2018 rok, kształtowały się na niższym poziomie niż w roku 

poprzednim i osiągnęły poziomy niższe od uznawanych za optymalne. Spółka realizowała 

zobowiązania terminowo. W trakcie 2018 roku nie odnotowano zdarzeń mających negatywny 

wpływ na dalszą działalność Spółki.  

Zarząd Spółki dąży do utrzymania prawidłowej sytuacji finansowej, zachowania 

bezpiecznej struktury majątkowo-kapitałowej oraz utrzymania zdolności do regulowania 

bieżących i przyszłych zobowiązań. 

Spółka planuje kontynuację przyjętego programu rozwoju działalności, niemniej jednak, 

z uwagi na istotność wskazanych czynników ryzyka w pkt. XII Sprawozdania, należy je 

uwzględnić przy ocenie przewidywanej sytuacji finansowej Spółki. 

 

  XI. Sytuacja dochodowa Spółki  
 

  Przychody Koszty Wynik 
Sprzedaż usług wodociągowych 13 836 865,53 12 973 814,21 863 051,32 
Sprzedaż usług kanalizacyjnych 18 108 407,36 16 581 276,95 1 527 130,41 
Sprzedaż usług -odprowadzanie 
wód opadowychi roztopowych 

3 147 822,86 5 071 161,69 -1 923 338,83 

Sprzedaż działalności ciepłowniczej 581 671,78 1 107 387,05 -525 715,27 
Sprzedaż pozostałej działalności 868 324,12 644 434,63 223 889,49 
Sprzedaż towarów i materiałów 4 762,67 4 632,67 130,0 
Przychody i koszty finansowe 496 339,82 2 241 777,34 -1 745 437,52 
Przychody i koszty operacyjne 4 170 594,34 661 866,97 3  508 727,37 

Razem 41 214 788,48 39 286 351,51 1 928 436,97 
 

Po stronie kosztowej są uwzględnione przewidywane opłaty zmienne za pobór wód 

podziemnych, odprowadzanie ścieków oraz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

do wód. 

Na przychody finansowe składają się: dopłaty do odsetek otrzymane z NFOŚiGW, 

odsetki naliczone i otrzymane od odbiorców. 

Koszty finansowe to odsetki naliczone i zapłacone od pożyczek, kredytów i obligacji, 

leasingu, prowizja od kredytów obrotowych oraz odsetki od wadiów.  
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Na pozostałe przychody operacyjne składają się: rozliczenie dotacji z Funduszu 

Spójności, rozwiązanie odpisów utworzonych na aktualizację wartości należności, otrzymane 

odszkodowania, kary umowne, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w części 

sfinansowanej ze środków Urzędu Miasta, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 

w części sfinansowanej z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW, zwrot kosztów postępowania 

sądowego, świadectwa pochodzenia energii, wystawione refaktury, przedawnione 

zobowiązania, wykorzystanie gwarancji należytego wykonania umowy, przychody z zamiany 

gruntów. 

Głównymi pozycjami kosztów operacyjnych są: odpisy na świadectwa pochodzenia 

energii, odpisy sądowe, koszt utrzymania nieruchomości inwestycyjnej, koszty likwidowanego 

majątku trwałego, darowizny, odszkodowania, koszty postępowań sądowych, koszty 

dotyczące refaktur, koszty napraw finansowanych gwarancją należytego wykonania umowy, 

wynagrodzenie za ustanowienie służebności. 

          PWiK Żory Sp. z o.o. zamknęła rok 2018 zyskiem netto w wysokości:  1 513 740,05 zł. 

Wynik podatkowy za rok 2018 wykazany w CIT wynosi 1 545 679,00zł, a należny podatek 

dochodowy wykazany w CIT stanowi 293 679,00 zł. 

W kwestii podziału zysku za 2018 rok proponuje się całość zysku netto przekazać na 

podwyższenie kapitału zapasowego. 

 

XII.  Czynniki ryzyka i zagrożenia mające wpływ na działalność Spółki 

 

Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym. Dynamicznie zmieniające się otoczenie 

gospodarcze Spółki wymusza konieczność prowadzenia stałego procesu rewizji i aktualizacji 

ryzyk zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

 

Do zewnętrznych czynników ryzyka zaliczamy: 

1. Ryzyko prawne i administracyjne 

Powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i przejęcie przez ten 

organ spraw regulacyjnych, o których mowa w przepisach ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przejęciu niektórych kompetencji od 

instytucji samorządowych stanowi ryzyko zmian administracyjnych.  

Znaczny stopień ryzyka prawnego w działalności PWIK Żory Spółka z o.o. generuje 

obowiązująca od sierpnia 2017 roku nowa ustawa Prawo Wodne, która przy kalkulacji taryf na 

wodę i ścieki wymusza trzyletnią perspektywę, co stanowi ogromną trudność 

w prognozowaniu i oszacowaniu kosztów przedsiębiorstwa. Istnieje ryzyko przewyższenia 

kosztów rzeczywistych w stosunku do planowanych. 
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 Wprowadzenie nowej ustawy Prawo Wodne zmieniło również definicję ścieków i wyłączyło 

z niej wody opadowe i roztopowe, a co za tym idzie, przestały być one częścią zbiorowego 

odprowadzania ścieków, przestały podlegać przepisom Ustawy o zbiorowym zaopatrzen iu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, i nie mogą być jak dotychczas jednym 

z elementów taryfy. Dla Spółki oznacza to powstanie ryzyka prawnego związanego z nowym 

podejściem do sposobu rozliczania klientów za świadczone usługi odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych, jak również ryzyka związanego z wielkością obciążeń opłatami za 

usługi wodne, które to opłaty są naliczane i odprowadzane do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 

Zapisy Prawa Wodnego w zakresie opłat za usługi wodne nie są precyzyjne i w związku z tym 

Przedsiębiorstwo za 2018 rok nie zostało obciążone opłatami zmiennymi przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne. Opłaty zostały naliczone przez Spółkę i mogą odbiegać od obliczeń 

PGW, co do wartości jak i sposobu obliczeń. 

 Ponadto, szczególnie w obszarze przepisów prawa podatkowego - oprócz ciągłych zmian 

przepisów - obserwowany jest brak jednolitej wykładni i praktyki postępowania organów 

podatkowych, jak również brak jednolitego orzecznictwa sądowego, a obowiązujące regulacje 

zawierają niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej 

przepisów podatkowych. Przyjęcie przez organy podatkowe odmiennej interpretacji prawa 

podatkowego, niż stosowane przez Spółkę, może spowodować pogorszenie jej kondycji 

finansowej oraz obniżenie tempa realizacji założonego planu rozwoju. 

W celu minimalizacji opisanego wyżej ryzyka, Spółka precyzyjnie dokumentuje zachodzące 

zdarzenia gospodarcze, na bieżąco monitoruje zmiany tychże przepisów prawa, zmiany 

orzecznictwa oraz zmiany interpretacji przepisów podatkowych wydawanych przez organy 

podatkowe. 

2. Ryzyko dotyczące konkretnych rynków, na których działa przedsiębiorstwo 

Ryzyko zmniejszenia obszaru działania przedsiębiorstwa, a tym samym utrata części 

klientów. Ma to związek ze sprzedażą gminie Pawłowice sieci kanalizacyjnej znajdującej się 

na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Pole Warszowice. 

3.  Ryzyko cenowe 

 Wzrost cen usług i robót  budowlanych ma niewątpliwy wpływ na realizację planu 

inwestycyjnego. 

Ponadto, ryzyko wzrostu cen energii, zakupu wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągowego w Katowicach, wzrostu kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów 

ściekowych przyczyni się do zwiększenia kosztów i tak już dużej kapitałochłonnej działalności 

Spółki, co ostatecznie przełoży się na wynik finansowy. 
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Do wewnętrznych czynników ryzyka zaliczamy ryzyko związane z działalnością Spółki: 

1. Ryzyko kredytowe i pożyczkowe 

     Ryzyko kredytowe w działalności Spółki przejawia się jej znacznym stopniem 

zadłużenia  oraz braku możliwości ustanowienia zabezpieczeń dla zaciąganych kredytów               

i pożyczek na majątku własnym i wiąże się z koniecznością pozyskiwania zabezpieczeń 

zewnętrznych. Ponadto, ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania wymaga uzyskania 

uprzedniej zgody banku PKO BP S.A. – Agenta Emisji obligacji. 

2. Ryzyko płynności finansowej 

Zobowiązania w postaci rat pożyczek oraz kredytów inwestycyjnych spłacane są 

zgodnie z warunkami zawartych umów, ale ich wolumen  nadal  utrzymuje się na wysokim 

poziomie. Sytuacja nie jest korzystna dla Spółki, Zarząd stale monitoruje poziom płynności, 

aby nie stracić zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. 

3. Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych 

Miasto Żory w ostatnich latach charakteryzuje się bardzo intensywnym rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego, co dla Spółki oznacza konieczność uzbrojenia nowych 

obszarów dotąd niezamieszkałych w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Spółka staje 

w takiej sytuacji przed koniecznością prowadzenia dalszych inwestycji, których nie jest w 

stanie zrealizować ze środków własnych jak również ze środków Miasta ze względu na brak 

uwzględnienia w budżecie Miasta podwyższenia kapitału Spółki.Skuteczna realizacja strategii 

rozwoju jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych, a w tym przypadku od pozyskania 

zewnętrznych źródeł finansowych. W celu minimalizacji tego ryzyka, zarząd Spółki na bieżąco 

analizuje czynniki, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację tych celów, zarówno w 

krótkim, jak i długim okresie i w konsekwencji dostosowuje swoje działania do zmieniającej się 

sytuacji i widzi konieczność pozyskania kapitału od podmiotu zewnętrznego. 

4. Ryzyko operacyjne związane z niebezpieczeństwem niepokrycia kosztów Spółki 

uzyskanymi przychodami.  

Wynika ono z wysokiego udziału kosztów stałych w kosztach operacyjnych ogółem. W 

Spółce, podobnie jak we wszystkich przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, na 

trwałe wpisany jest wysoki udział kosztów stałych w kosztach ogółem. Im wyższy udział 

kosztów stałych tym większa wrażliwość wyniku na działalności podstawowej na wahania 

przychodów ze sprzedaży. 

5. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 

Działalność Spółki jest w wysokim stopniu uzależniona od wiedzy, umiejętności 

i doświadczenia kluczowych pracowników. W przypadku utraty członków kadry zarządzającej 

lub innych kluczowych pracowników (pracownicy techniczni), którzy dysponują kompetencjami 

stanowiącymi o skuteczności i efektywności działania przedsiębiorstwa, istnieje ryzyko nie 

osiągnięcia zamierzonych celów Spółki.  
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XIII. Ocena efektów zarządzania i  przewidywane kierunki rozwoju Spółki 
 
 

W 2018 roku PWiK Żory Sp. z o.o. skutecznie realizowało swoją misję, jaką jest 

zbiorowe  zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze swojego 

działania. Dostarczana woda spełniała normy, a jej dostawa odbywała się w sposób ciągły 

i niezawodny. Znaczne zwiększenie ilości odbieranych ścieków z jednoczesnym ich 

skutecznym oczyszczaniem w nowoczesnej oczyszczalni wskazuje, że Spółka wywiązywała 

się  należycie z nałożonych na nią zadań. 

Realizowany program inwestycyjny, a w szczególności rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

budowa i modernizacja sieci wodociągowej, a także rozbudowa sieci ciepłowniczej pozwoli 

w niedalekiej przyszłości podłączyć kolejne nieruchomości do sieci ,co będzie mieć 

przełożenie na dodatkowe przychody z działalności. 

Przedsiębiorstwo chcąc wzmocnić swój udział w rozwoju gospodarczym  i poprawie życia 

mieszkańców Aglomeracji Żory konsekwentnie realizuje ustalone i uzgodnione społecznie 

zadania inwestycyjne uchwalane przez radę gminy w Wieloletnim Planie Rozwoju 

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Ze względu na charakter 

prowadzonej działalności zarząd wyznacza kierunki działań inwestycyjnych w oparciu 

o strategię zrównoważonego rozwoju oraz elementy gospodarki obiegu zamkniętego. 

W 2019 roku Przedsiębiorstwo będzie kontynuowało rozbudowę i modernizację sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z założeniami Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 w miarę 

dostępnych środków na inwestycje. Rozbudowa sieci będzie się koncentrowała w punktach 

Miasta, które charakteryzują się intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej, 

wynikającym z aktywności inwestorów indywidualnych i deweloperów oraz na terenach 

przeznaczonych pod inwestycje, na których planowane jest w najbliższym czasie powstanie 

nowych zakładów przemysłowych. 

Spółka nadal będzie prowadzić działania w kierunku zwiększenia produkcji biogazu 

w zamkniętych komorach fermentacyjnych, wykorzystując istniejące możliwości oczyszczalni 

ścieków w zakresie świadczenia usług oczyszczania ścieków przemysłowych oraz 

zagospodarowania odpadów organicznych. W związku z tym ubiega się o dofinansowanie na 

realizację projektu pod nazwą „ Budowa na terenie oczyszczalni ścieków PWiK Żory Sp. z o.o. 

źródła kogeneracyjnego o mocy elektrycznej około 200 kW zasilanego biogazem”.  

Duża masa generowanych osadów ściekowych i wzrost kosztów ich 

zagospodarowania stały się bardzo ważnym problemem ekologicznym, technicznym                       

i ekonomicznym stąd starania Spółki zmierzające do samodzielnej przeróbki osadów                           

w produkt zbywalny na rynku - nawóz. 
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W 2019 roku będzie realizowane przedsięwzięcie pn.” Wdrożenie pilotażowej instalacji 

granulacji osadów ściekowych w celu wytworzenia innowacyjnych produktów nawozowych   w 

PWiK Żory Sp. z o.o.”, dofinansowane dotacją NFOŚiGW.  

W zakresie działalności ciepłowniczej planuje się działania zmierzające do 

zrównoważenia kosztów przychodami, a co za tym idzie podłączenia kolejnych budynków do 

sieci ciepłowniczej oraz budowę  źródła  wysokosprawnej kogeneracji. 

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz zakres potrzeb inwestycyjnych 

konieczne jest zapewnienie źródła finansowania inwestycji również poprzez zmiany 

kapitałowe, środkami zewnętrznymi o jak najniższym możliwie preferencyjnym koszcie. 


		2019-04-03T12:41:02+0200
	HENRYKA GRAŻYNA KOŁODZIEJ


		2019-04-03T12:45:45+0200
	MICHAŁ FRANCISZEK PIECZONKA


		2019-04-03T12:59:29+0200
	KRZYSZTOF EDWARD NITOŃ




