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Spis skrótów 
 

EKD  Europejska Klasyfikacja Działalności 

DJP  duża jednostka przeliczeniowa 

GIG  Główny Urząd Górniczy 

GUS  Główny Urząd Statystyczny 

IGWP  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie 

JST  Jednostki samorządu terytorialnego 

KE  Komisja Europejska 

KPOŚK  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KZGW  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

MEW  mała elektrownia wodna 

mk  mieszkaniec 

MR  mieszkaniec równoważny 

MŚ  Ministerstwo Środowiska 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PKD  Polska Klasyfikacja Działalności 

POŚ  Prawo Ochrony Środowiska 

RDW  Ramowa Dyrektywa Wodna 

RLM  równoważna liczba mieszkańców 

RM  Rada Ministrów 

RWMW Region Wodny Małej Wisły 

RWGO  Region Wodny Górnej Odry 

RZGW  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SW  spółka (spółki) wodne 

UE  Unia Europejska 

UOKiK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 

WTP  Skłonność do zapłacenia 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
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Wstęp 
 

 

Opracowanie pn. ” Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych w regionach wodnych 

na obszarze działania RZGW Gliwice” zostało wykonane w oparciu o umowę nr 

3/B/ZD/ZG/2013  zawartą w dniu 15.03.2013r. pomiędzy Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach a firmą PROEU z siedzibą w Krakowie. 

 

Do opracowania wykorzystano dane: 

 zebrane w ramach równolegle realizowane tematu badawczego „Analiza zwrotu 

kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju w regionach wodnych na 

obszarze działania RZGW Gliwice”,  

 z wymaganych w SIWZ dokumentów metodycznych, 

 zbiór danych statystycznych udostępnianych przez GUS oraz urzędy 

marszałkowskie, 

 podstawowe wskaźniki opisujące obszar administrowany przez RZGW w 

Gliwicach (liczba ludności, powierzchnia, uiszczone opłaty marszałkowskie) 

otrzymano od Zleceniodawcy.  

Wymóg prowadzenia obliczeń dla roku bazowego 2010 wynika z cykliczności obliczeń 

prowadzonych w ramach analiz na potrzeby RDW.  
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1. Metodyka badań 
 

Rozdział metodyczny przypomina podstawowe założenia obliczeń oraz wyjaśnia 

niewielkie odstępstwa od metodyki zaproponowanej w 2007r1.  

 

Koszt zasobowy = koszt alternatywny = koszt utraconych korzyści. Koszty zasobowe 

czyli koszty utraconych korzyści występują wtedy, gdy istnieje alternatywny sposób 

(sposoby) wykorzystania danego dobra, wykluczający się z innymi. Koszt utraconych 

korzyści równy jest korzyściom z najlepszego alternatywnego wykorzystania danego 

dobra (zasobu).  

Praktyczna interpretacja tej definicji sprowadza się do zidentyfikowania obszarów gdzie 

nastąpiło wykluczenie jednej działalności gospodarczej przez drugą z powodu braku 

wody niezbędnej do prowadzenia jednej i drugiej aktywności. W kolejnym kroku należy 

oszacować utratę korzyści z tytułu zaniechania działalności, dla której brakło wody. 

Przykład ten jest pewnym uproszczeniem gdyż sprowadza użyteczność wody wyłącznie 

do zasobów surowca, niemniej dobrze ilustruje ideę utraconych korzyści. 

 

Deficyt w rozumieniu hydrologii nie spełnia kryteriów formułowanych przez 

ekonomistów: 

Dla wód powierzchniowych  za deficyt możemy uznać sytuację, gdy w określonym punkcie 

zlewni dostępne zasoby (przepływ miarodajny) są mniejsze niż potrzeby użytkowników 

powiększone o przepływ nienaruszalny (otrzymujemy bilans ujemny). Przy takim 

podejściu nadal nie ma bowiem podmiotów wykluczonych z użytkowania. Obniża się 

jakość zasobu, może dojść do ekstynkcji pojedynczych gatunków – są to już jednak 

koszty środowiskowe. Rozważania związane z analizą finansową czy tez ekonomiczną 

muszą być zatem oparte aparat pojęciowy nauk ekonomicznych, gdzie deficyt występuje 

w sytuacji niezaspokojonej nadwyżki popytu na podażą.  

 

                                                 
1
 Berbeka K., Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 

2007. Maszynopis niepublikowany. Praca na zlecenie KZGW. 
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Koszt środowiskowy - pieniężna wartość niekorzyści spowodowanych w środowisku 

(wodnym) przez użytkowników. Niekorzyści te związane są ze spadkiem wszystkich 

rodzajów użyteczności środowiska wodnego na skutek obniżenia jego jakości.  

 

Ostatnie stwierdzenie niesie za sobą konsekwencja aplikacyjne. Korzystanie z wód 

poprzez ich pobór - nie powoduje kosztów środowiskowych lecz zasobowe. Klasycznym 

sposobem korzystania z zasobów wodnych w sposób generujący koszty środowiskowe 

to zrzut ładunków zanieczyszczeń. Pieniężny pomiar wartości takich niekorzyści polega 

na pomiarze skłonności do ponoszenia kosztów celem poprawy jakości zasobów 

wodnych.  
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2. Aktualizacja kosztów środowiskowych 
 

Zgodnie z wymogami projektu aktualizację przeprowadzono dla roku bazowego 2010, 

standardowego dla wszystkich obliczeń dotyczących kolejnego cyklu analiz 

wykonywanych w związku z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

 

Dane bazowe wymagające aktualizacji z roku 2003 na 2010 obejmowały:  

a) skłonność do poniesienia opłaty (WTP) za poprawę jakości wody pitnej i wód 

powierzchniowych, wartość średnia dla Polski – 130,92 zł/r  (za rok 2003) 

b) dochód rozporządzalny - 680,5 zł/osobę miesięcznie (za rok 2003).  

 

Zależność, która nie podlegała aktualizacji to: wzrost dochodu o 1 zł/os/mc skutkuje 

wzrostem gotowości do płacenia o 5gr/os/msc czyli o 0,6 zł/os/r 2.  

 

W pierwszym kroku obliczono na bazie dostępnych danych GUS aktualny dochód 

rozporządzalny na osobę zamieszkującą obszar administrowany przez RZGW w 

Gliwicach. Rezultaty prezentuje Tabela 1. 

 
Tabela 1. Oszacowanie dochodu rozporządzalnego dla obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach dla roku 

2010 
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Liczba ludności w tys. osób 4685,8 1028,6 3266,2 - 

Z tego na terenie RZGW, tys. 
osób 3646,8 153,7 142,4 3942,9 

Waga województwa w % 92,5% 3,9% 3,6% 100,0% 

Dochód rozporządzalny w 
zł/os/msc 1168 1116 1108 1164,2 

Źródło: Dochody rozporządzalne wg Budżety gospodarstw domowych w 2010. GUS, 
Warszawa 2011.  
 

                                                 
2
 Za „Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Praca dla Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2007. str. 41. 
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W kolejnym kroku sprowadzono historyczny i obecny dochód do tego samego poziomu 

cen (2010’), obliczono realny przyrost dochodu i towarzyszący mu przyrost skłonności 

do ponoszenia wydatków. Rezultaty prezentuje Tabela 2. 

 

Tabela 2. Korekta WTP wynikająca ze wzrostów dochodu rozporządzalnego dla obszaru administrowanego przez 

RZGW w Gliwicach 
Dochód rozporządzalny w 20033 w cenach 2003’ zł/msc.os 680,5 

dochód rozporządzalny 2003 w cenach 2010’ zł/msc/os 832,4 

dochód rozporządzalny w 2010, zł/msc/os 1164,2 

przyrost dochodu, zł/msc/os 331,8 

przyrost WTP zł/msc/os 16,6 

przyrost WTP zł/r/os 199,1 

nowy WTP w zł/r/os 330,0 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Kolejna korekta WTP referuje do poprawy jakości wód mierzona stopniem 

zaawansowania KPOŚK. Wartość współczynnika korygującego i dane wyjściowe 

prezentuje Tabela 3, zaś rezultaty korekty przedstawia Tabela 4. 

 
Tabela 3. Określenie stopnia zaawansowania KPOŚK w Polsce wg stanu na rok 2010 

Ładunek do oczyszczenia w tys. RLM ogółem 44 162 
Ładunek dla którego nie zrealizowano 
wymaganego oczyszczania w tys. RLM  10 193 

Stopień zaawansowania programu 76,9% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji KPOŚK udostępnianych 
przez KZGW4 
 
 
Tabela 4. Korekta WTP dla osób zamieszkujących obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach o stopień 

zaawansowania KPOŚK 

Korekta WTP związana ze stopniem realizacji 
KPOŚK bez Bałtyku z Bałtykiem 

Finalne WTP zł/r/os 78,54 292,11 

Koszty środowiskowe dla RZGW, mln zł/r 307,4 1169,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji KPOŚK udostępnianych 
przez KZGW5 
 

                                                 
3
 Rok 2003 był rokiem bazowym oryginalnych obliczeń, stąd konieczność aktualizacji właśnie z tego poziomu. 

4 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2010. 
Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 2010. 
http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 
5 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2010. 
Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 2010. 
http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 
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Tabela 4 wprowadza dwa warianty obliczeń („z Bałtykiem” oraz „bez Bałtyku”). 

Ostatnim krokiem umożliwiającym w dalszej kolejności rachunek ekonomicznej stopy 

zwrotu jest podział oszacowanych kosztów pomiędzy sektory: komunalny, 

przemysłowy i rolnictwo. Klucz podziału wynika z udziału tych sektorów w zrzucie 

ładunków zanieczyszczeń i został przygotowany w ramach prac metodycznych. Zrzut 

ładunków dla poszczególnych sektorów przyjęto za:  

a) dla sektora komunalnego wg danych GUS weryfikowanych badaniami 

ankietowymi, 

b) dla sektora przemysłowego wg danych GUS,  

c) dla rolnictwa wg presji mierzonej w DJP przy założeniu określonego 

współczynnika spływu ładunku. 

 

Tabela 5 Klucz podziału odpowiedzialności za koszty środowiskowe, oszacowany na podstawie struktury 

zrzutu ładunków podstawowych zanieczyszczeń 

Sektor Komunalny Przemysł Rolnictwo 
RZGW    

Gdańsk 0,61 0,05 0,34 
Gliwice 0,69 0,24 0,07 
        Mała Wisła 0,61 0,35 0,04 
       Górna Odra 0,36 0,59 0,05 
Kraków 0,84 0,01 0,15 
Poznań 0,60 0,08 0,32 
Szczecin 0,72 0,03 0,25 
Wrocław 0,68 0,06 0,26 
Warszawa 0,71 0,01 0,28 

Źródło: Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Praca dla Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2007 

 

Tabela wynikowa z kluczem podziału i wartościami cząstkowymi to Tabela 6. 

Tabela 6. Klucz podziału kosztów środowiskowych dla obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach 

Sektory 
Klucz podziału 
w % 

Koszty środowiskowe 
bez Bałtyku w mln 
zł/r 

Koszty środowiskowe z 
Bałtykiem w mln zł/r 

Komunalny 69% 212,1 806,9 

Przemysł 24% 73,8 280,7 

Rolnictwo 7% 21,5 81,9 

RZGW w Gliwicach 100% 212,1 806,9 

Źródło: Opracowanie własne, klucz podziału z „Oszacowanie kosztów…” opus cit. tab. 19. 
 

 

Do dalszych obliczeń zostanie wykorzystany wariant „bez Bałtyku”.  
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2. Aktualizacja kosztów zasobowych 
 

Koszty zasobowe - aktualizacja 
 

Kwerenda sporów o wodę przeprowadzona na terenie RZGW w Gliwicach, ponownie nie 

wykazała kwantyfikowalnych deficytów wody. Z formalnego punktu widzenia, skoro nie ma 

wykluczających się zastosowań  - koszt alternatywny a więc koszt zasobowy wynosi zero. 

Trzeba jednak zauważyć, że brak zidentyfikowanych sporów o wodę nie wyklucza ich 

istnienia. Nadal brak jest bowiem jakichkolwiek procedur identyfikacji deficytów wody w 

sensie ekonomicznym (patrz rozdział metodyczny). 

 

Porównanie kwoty 16 mln zł naliczonej i zapłaconej za pobór wód w 2010 r do kwoty z 

roku 2005 – oszacowanej w raporcie GIG6
 na niecałe 12 mln zł wymaga pewnej 

ostrożności i jest dobrym przykładem jak metodyka badań wpływa na ich wynik. 

Zestawione wartości wskazują bowiem na wzrost rzędu ponad 36%. Dane bazowe do 

bardziej szczegółowego porównania zestawiają: Tabela 7, Tabela 8, Tabela 9. 

 

Tabela 7 Zmiany ilości pobieranej wody na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach  

Pobór hm3 2005 2010 Dynamika 

 hm3 hm3 % 

Pobór ogółem 394,1 386,1 -2,0% 

w tym:    

wody podziemne 143,6 130,5 -9,1% 

wody powierzchniowe 250,5 255,6 2,0% 
Źródło: Ochrona środowiska 2011 oraz Ochrona środowiska 2006, GUS Warszawa. 

 

Z uwagi na zwolnienie z opłat poboru wody powierzchniowej wykorzystywanej na cele 

rolnicze wartości które prezentuje Tabela 7 należy skorygować, wyłączając pobór wód 

ujmowanych na cele rolnicze. Różnice w obliczeniach są istotne, w horyzoncie 

analizowanego okresu 5 lat - pobór wód podlegających opłacie spadł na obszarze 

administrowanym przez RZGW w Gliwicach o blisko 7% (patrz Tabela 8).  

 

                                                 
6
 Uszczegółowienie analizy ekonomicznej korzystania z wód w zakresie opłat za wodę i ścieki. GIG, 2007, 

Katowice, maszynopis niepublikowany zamówiony przez RZGW w Gliwicach, str. 18 
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Tabela 8 Zmiany ilości pobieranej wody podlegającej opłatom za pobór wód  na obszarze administrowanym przez 

RZGW w Gliwicach 

Pobór wody, RZGW w 
Gliwicach 2005 2010 Dynamika 

 hm3 hm3 % 

ogółem 313,9 292,3 -6,9% 

w tym:    

wody podziemne 143,6 130,5 -9,1% 
wody 
powierzchniowe 170,3 161,8 -5,0% 

na cele rolnicze 80,2 93,8 
 Źródło: Ochrona środowiska 2011 oraz Ochrona środowiska 2006, GUS Warszawa. 

 

W kolejnym kroku zestawiono wszystkie aspekty finansowe istotne w procesie 

naliczania opłat. Najistotniejszymi wartościami są dynamiki obliczone w ostatniej 

kolumnie i dodatkowo wyróżnione w tekście (Tabela 9).  

 

Tabela 9 Zmiany opłat za pobór wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach 

 

Jednostka 2005 2010 Dynamika 

opłaty za pobór ogółem tys. zł/r 11867,5 16226,3 36,7% 
opłaty jednostkowe za pobór 
wód 

 
   

wody podziemne zł/m3 0,087 0,099 13,8% 

wody powierzchniowe zł/m3 0,043 0,049 14,0% 
średnia ważona (1) dynamika 
zmian opłat jednostkowych %  

 
13,9% 

złożenie spadku poboru i 
wzrostu opłat jednostkowych %   6,0% 

(1) wagą jest ilość wody powierzchniowej lub podziemnej odniesiona do ilości wody 
pobranej ogółem 

Źródło: stawki opłat: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r w sprawie 
opłat za korzystanie ze Środowiska, Dziennik Ustaw Nr 279 Poz. 2758. Obwieszczenie 
Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska na rok 2010, Monitor Polski Nr 57, Poz. 780 
 
 

Oczekiwany wzrost opłat ogółem powinien wynieść 6%, natomiast wzrost realny 

wyniósł 36,7%. Prawdopodobne przyczyny wyjaśniające tak duże rozbieżności to: 

a) różne źródła danych. Dane za rok 2010 pochodzą z urzędów marszałkowskich, 

dane za rok 2005 to raczej oszacowanie GIG a nie dane empiryczne, 

b) nastąpiło uporządkowanie procesu naliczania opłat, objęto nimi podmioty do tej 

pory unikające uiszczania i wzrosła realna stopa ściągalności.  
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3. Analiza ekonomicznej stopy zwrotu kosztów 

3.1 Sektor komunalny 
 

Dla sektora komunalnego finansowa stopa zwrotu została obliczona w ramach 
opracowania: Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju w 
regionach wodnych na obszarze działania RZGW Gliwice7.  
 

Tabela 10.  Obliczenie ekonomicznej stopy zwrotu w sektorze komunalnym 

Specyfikacja Jednost
ka 

Zaopatrzenie w 
wodę 

Odbiór i 
oczyszczanie 
ścieków 

Wartość kosztów ustalona na 
podstawie badań ankietowych 

mln zł 
684,6 676,6 

Doszacowanie kosztów 
uwzględniające brakujące dane 

mln zł 
715,6 700,1 

Wartość przychodów ustalona na 
podstawie badań ankietowych 

mln zł 
728,6 733,5 

Doszacowanie przychodów 
uwzględniające brakujące dane 

mln zł 
741,6 733,5 

Finansowa stopa zwrotu(1) % 102,40% 104,79% 
Finansowa stopa zwrotu dla 
sektora komunalnego 

% 
103,6% 

Koszty zasobowe i 
środowiskowe w sektorze 
komunalnym(2) 

mln zł 

212,1 
Ekonomiczna stopa zwrotu dla 
sektora komunalnego 

% 
90,6% 

(1) finansowa stopa zwrotu jest liczona na podstawie próby miarodajnej tzn. zbiorowości 
operatorów którzy równocześnie podali dane zarówno o kosztach jak i przychodach, nie 
jest zatem wynikiem dzielenia wartości uwidocznionych w tabeli w wierszach „na 
podstawie badań ankietowych” 

(2) wariant bez Bałtyku 
Źródło: Opracowanie własne 

 

3.2 Sektor przemysłowy 
 

Na poziomie ekonomicznym stopa zwrotu dla przemysłu liczona jest nieco inaczej. 

Wysokość kosztów środowiskowych generowanych przez przemysł dla całej Polski 

została obliczona ponownie (w stosunku do oszacowań z 2006 r) a szczegóły znajdują 

                                                 
7
 Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Gliwice, ProEu, Kraków 2013. maszynopis 

niepublikowany zamówiony przez RZGW w Gliwicach 
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się w rozdziale 1. Dla przemysłu działającego na obszarze RZGW w Gliwicach koszty 

środowiskowe wyniosły za rok 2010 – 73,8 mln zł w wersji z pominięciem jakości 

Bałtyku i 280,7 mln zł w wersji z uwzględnieniem Bałtyku. Koszty korzystania ze 

środowiska przez przemysł są częściowo internalizowane przez opłaty za korzystanie ze 

środowiska, jednak internalizacja nie jest pełna – a kwota podana powyżej jest miarą 

zewnętrznych kosztów środowiskowych. 

 
Tabela 11. Udział wybranych województw w kosztach bieżących netto w zakresie ochrony wód  w sektorze 

gospodarczym 

Województwo 

Ś
lą

sk
ie

e 

O
p
o
ls

k
ie

 

M
ał

o
p
o

ls
k
ie

 

P
o
ls

k
a 

Udział w kosztach netto 

w %(a) 33,10% 2,32% 6,15% 100% 

Wskaźnik udziału 

województwa w RZGW w 

Gliwicach w % (b) 
92,6% 3,9% 3,5% - 

Składowa kosztów netto 

w ochronie wód 

przypadająca na fragment 

województwa należący do 

RZGW w Gliwicach  

w mln zł 
3553,80 

 

10,44 
 

25,07 
 

3589,30 

 

(a) udział policzone na bazie badań szczegółowych dla lat 2004-2006 

(b) wg klucza liczby ludności 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Ze sporym błędem8 można przyjąć, że koszty bieżące sektora gospodarczego w ochronie 

wód dla obszaru RZGW w Gliwicach wynoszą 3 589,3 mln zł (suma pozycji z ostatniego 

wiersza dla 3 wymienionych województw, dodawane pola w tabeli wyróżniono) i są w 

całości pokrywane przez podmioty (finansowa stopa zwrotu wynosi 100%). Po 

                                                 
8
 Niedokładność oszacowania ma dwa podstawowe źródła: pierwsze wynika z określenia udziału 

poszczególnych województw na bazie szczegółowych badań z okresu 2004-2006. Brak jest podstaw do 

stwierdzenia, czy rozkład przestrzenny aktywności gospodarczej w Polsce zmienił się znacząco czy też nie. 

Drugi źródło błędów wynika z konieczności przejścia z układu wojewódzkiego na układ dorzeczy. Oszacowanie 

zostało wykonane przy użyciu klucza opartego na liczbie ludności. Bazuje zatem na założeniu, że intensywność 

procesów gospodarczych jest proporcjonalna do liczby ludności. Taka hipoteza nie została zweryfikowana brak 

jest jednak lepszych metod przeszacowań.   
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uwzględnieniu efektów zewnętrznych w wysokości (a) 73,8 mln zł lub (b) 280,7 mln zł – 

ekonomiczna stopa zwrotu za rok 2010 wyniosła: (a) 98,0 % lub (b) 92,7%. 

 
Bardzo wysoka stopa zwrotu – nawet na poziomie ekonomicznym jest konsekwencją 

pewnej, zrealizowanej sekwencji działań: intensywne procesy inwestycyjne w ochronie 

wód doprowadziły do relatywnie niewielkich zrzutów ładunków pochodzenia 

przemysłowego – a z drugiej strony do wysokich kosztów bieżących infrastruktury 

ochronnej, która powstała w wyniku zrealizowanych inwestycji.  

 

3.3 Sektor rolniczy 
 

Rozszerzenie obliczeń i przejście od stopy finansowej do ekonomicznej wymaga tak jak 

dla sektora komunalnego uwzględnienia kosztów zasobowych i środowiskowych. Ich 

wartość obliczono w rozdziale 1 i 2 zgodnie z pracą „Oszacowanie kosztów zasobowych i 

środowiskowych..”9 oraz aktualizacje metodyki obliczeń 10. Dla roku 2010 dla obszaru 

administrowanego przez RZGW w Gliwicach w sektorze rolniczym była to kwota ok 21,5 

mln zł bez uwzględnienia zmian jakości Bałtyku oraz 81,9 mln zł z uwzględnieniem 

Bałtyku. Szczegóły aktualizacji obliczeń kosztów zasobowych i środowiskowych dla 

rolnictwa (jak też i pozostałych sektorów) znajdują się w rozdziale 1 i 2. Po 

uwzględnieniu tej wartości ekonomiczna stopa zwrotu wynosi dla rolnictwa 4,5% (bez 

uwzględnienia zmian jakości Bałtyku) i 4,4% z uwzględnieniem Bałtyku. 

  

                                                 
9 Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Praca dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2007 
10 Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacja podejścia do opracowania analiz 
ekonomicznych korzystania z wód. Opracowanie na zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. Kraków 2011, maszynopis niepublikowany, oraz: Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk 
oraz weryfikacja podejścia do szacowania  kosztów środowiskowych i zasobowych. Opracowanie na 
zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Kraków 2011, maszynopis niepublikowany 
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Wnioski 
 

 

Przegląd ekonomicznych stóp zwrotu dla badanych sektorów i zastosowanych 

wariantów obliczeniowych zawiera Tabela 12. Wariant rekomendowany to wariant z 

pominięciem jakości Bałtyku (środkowa kolumna tabeli, dodatkowo pogrubiona) 

 
Tabela 12. Przegląd ekonomicznych stop zwrotu dla badanych sektorów na obszarze administrowanym przez RZGW 

w Gliwicach 

Sektor Ekonomiczna stopa 
zwrotu 

Ekonomiczna stopa zwrotu z 
uwzględnieniem jakości Bałtyku 

Komunalny 90,6% 66,4% 

Przemysł 98,0% 92,7% 

Rolnictwo 4,5% 4,4% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 

Uderza olbrzymia rozbieżność pomiędzy wartościami stóp zwrotu dla przemysłu i 

rolnictwa. Jest to wynik zupełnie innego poziomu wdrożenia zasad płaci użytkownik i 

płaci zanieczyszczający w obu sektorach, już na poziomie finansowym. O ile dla 

przemysłu finansowa stopa zwrotu wynosi 100% to dla rolnictwa w najlepszym 

przypadku 51,8% (bez uwzględnienia faktu zwolnienia z opłat za pobór). Doszacowanie 

efektów zewnętrznych prowadzi do pogłębienia rozbieżności.  

 

Brak jest możliwości analizy dynamiki ekonomicznych stóp zwrotu pomiędzy 

2005/2006 a 2010. Wartości dla poprzedniego, bazowego roku obliczeń czyli 2005 lub 

2006 - nie zostały oszacowane dla poprzedniego cyklu obliczeniowego a przynajmniej 

nie zostały w analogicznym raporcie opublikowane11. 

 

                                                 
11

 Analogiczny raport dla danych za rok 2005 pt. Uszczegółowienie analizy ekonomicznej korzystania z wód w 

zakresie opłat za wodę i ścieki, nie zawiera oszacowania ekonomicznych stóp zwrotu dla jakiegokolwiek 

sektora.. 



Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych w regionach wodnych na obszarze 
działania RZGW Gliwice 

 

 

1 

 

 
  

Krzysztof BERBEKA 

Kraków, czerwiec 2013 

PROEU 
Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych 

w regionach wodnych na obszarze działania 
RZGW Gliwice 

 

Zamawiający:  

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

ul. Sienkiewicza 2 

44-100 Gliwice 



Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych w regionach wodnych na obszarze 
działania RZGW Gliwice 

 

 

2 

 

Spis treści 
 

Spis skrótów ............................................................................................................................... 3 

Wstęp .......................................................................................................................................... 4 

1. Metodyka badań .................................................................................................................. 6 

2. Aktualizacja kosztów środowiskowych .............................................................................. 8 

2. Aktualizacja kosztów zasobowych ................................................................................... 12 

Koszty zasobowe - aktualizacja ........................................................................................... 12 

3. Analiza ekonomicznej stopy zwrotu kosztów ................................................................... 15 

3.1 Sektor komunalny ...................................................................................................... 15 

3.2 Sektor przemysłowy .................................................................................................. 16 

3.3 Sektor rolniczy ........................................................................................................... 18 

Wnioski .................................................................................................................................... 19 

Spis tabel .................................................................................................................................. 20 

Literatura .................................................................................................................................. 21 

 

 

  



Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych w regionach wodnych na obszarze 
działania RZGW Gliwice 

 

 

3 

Spis skrótów 
 

EKD  Europejska Klasyfikacja Działalności 

DJP  duża jednostka przeliczeniowa 

GIG  Główny Urząd Górniczy 

GUS  Główny Urząd Statystyczny 

IGWP  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie 

JST  Jednostki samorządu terytorialnego 

KE  Komisja Europejska 

KPOŚK  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
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MEW  mała elektrownia wodna 

mk  mieszkaniec 

MR  mieszkaniec równoważny 
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RDW  Ramowa Dyrektywa Wodna 

RLM  równoważna liczba mieszkańców 

RM  Rada Ministrów 

RWMW Region Wodny Małej Wisły 

RWGO  Region Wodny Górnej Odry 

RZGW  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SW  spółka (spółki) wodne 

UE  Unia Europejska 

UOKiK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 

WTP  Skłonność do zapłacenia 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
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Wstęp 
 

 

Opracowanie pn. ” Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych w regionach wodnych 

na obszarze działania RZGW Gliwice” zostało wykonane w oparciu o umowę nr 

3/B/ZD/ZG/2013  zawartą w dniu 15.03.2013r. pomiędzy Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach a firmą PROEU z siedzibą w Krakowie. 

 

Aktualizacja lub powtórna estymacja kosztów zasobowych i środowiskowych jest 

elementem cyklicznych obliczeń związanych z prowadzeniem analiz ekonomicznych 

wymaganych przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). Wyniki tych obliczeń pozwalają 

na rozszerzenie szacunku finansowej stopy zwrotu do ekonomicznej stopy zwrotu w 

podstawowych obszarach analizy (komunalny, przemysł, rolnictwo). Z uwagi na fakt, że 

powtórne obliczenia kosztów środowiskowych wymaga dedykowanego projektu 

badawczego obejmującego badania ankietowe na próbie reprezentatywnej min 1000 

respondentów, o budżecie rzędu 200 tys. zł – zdecydowano się na aktualizację 

dotychczasowych wyników. Należy zauważyć, że wartości kosztów środowiskowych i 

obliczone potem ekonomiczne stopy zwrotu są miernikami o charakterze 

informacyjnym. Nie posiadają one znaczenia aplikacyjnego tzn. nie wpływają na zmiany 

polityki w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi czy też zarządzania jakością 

wód. Istnieje wymóg narzucony przez RDW aby liczyć ich wartości, jednak w takim 

kontekście (bardzo ograniczonej aplikacyjności wyników) - wydawanie znacznych 

środków publicznych na nieco lepszą estymację wartości – nie wydaje się uzasadnione. 

Dlatego też dokonano prostszej aktualizacji obliczeń przeprowadzonych w 2005 roku.  

Należy nadmienić, że koncepcja aktualizacji wyników w miejsce dedykowanych obliczeń 

jest rozwiązaniem stosowanym przez pozostałe RZGW. 

 

Do opracowania wykorzystano dane: 

 zebrane w ramach równolegle realizowane tematu badawczego „Analiza zwrotu 

kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju w regionach wodnych na 

obszarze działania RZGW Gliwice”,  
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 z wymaganych w SIWZ dokumentów metodycznych, 

 zbiór danych statystycznych udostępnianych przez GUS oraz urzędy 

marszałkowskie, 

 podstawowe wskaźniki opisujące obszar administrowany przez RZGW w 

Gliwicach (liczba ludności, powierzchnia, uiszczone opłaty marszałkowskie) 

otrzymano od Zleceniodawcy.  

Wymóg prowadzenia obliczeń dla roku bazowego 2010 wynika z cykliczności obliczeń 

prowadzonych w ramach analiz na potrzeby RDW.  
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1. Metodyka badań 
 

Rozdział metodyczny przypomina podstawowe założenia obliczeń oraz wyjaśnia 

niewielkie odstępstwa od metodyki zaproponowanej w 2007r1.  

 

Koszt zasobowy = koszt alternatywny = koszt utraconych korzyści. Koszty zasobowe 

czyli koszty utraconych korzyści występują wtedy, gdy istnieje alternatywny sposób 

(sposoby) wykorzystania danego dobra, wykluczający się z innymi. Koszt utraconych 

korzyści równy jest korzyściom z najlepszego alternatywnego wykorzystania danego 

dobra (zasobu).  

Praktyczna interpretacja tej definicji sprowadza się do zidentyfikowania obszarów gdzie 

nastąpiło wykluczenie jednej działalności gospodarczej przez drugą z powodu braku 

wody niezbędnej do prowadzenia jednej i drugiej aktywności. W kolejnym kroku należy 

oszacować utratę korzyści z tytułu zaniechania działalności, dla której brakło wody. 

Przykład ten jest pewnym uproszczeniem gdyż sprowadza użyteczność wody wyłącznie 

do zasobów surowca, niemniej dobrze ilustruje ideę utraconych korzyści. 

 

Deficyt w rozumieniu hydrologii nie spełnia kryteriów formułowanych przez 

ekonomistów: 

Dla wód powierzchniowych  za deficyt możemy uznać sytuację, gdy w określonym punkcie 

zlewni dostępne zasoby (przepływ miarodajny) są mniejsze niż potrzeby użytkowników 

powiększone o przepływ nienaruszalny (otrzymujemy bilans ujemny). Przy takim 

podejściu nadal nie ma bowiem podmiotów wykluczonych z użytkowania. Obniża się 

jakość zasobu, może dojść do ekstynkcji pojedynczych gatunków – są to już jednak 

koszty środowiskowe. Rozważania związane z analizą finansową czy tez ekonomiczną 

muszą być zatem oparte aparat pojęciowy nauk ekonomicznych, gdzie deficyt występuje 

w sytuacji niezaspokojonej nadwyżki popytu na podażą.  

 

                                                 
1
 Berbeka K., Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 

2007. Maszynopis niepublikowany. Praca na zlecenie KZGW. 
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Koszt środowiskowy - pieniężna wartość niekorzyści spowodowanych w środowisku 

(wodnym) przez użytkowników. Niekorzyści te związane są ze spadkiem wszystkich 

rodzajów użyteczności środowiska wodnego na skutek obniżenia jego jakości.  

 

Ostatnie stwierdzenie niesie za sobą konsekwencja aplikacyjne. Korzystanie z wód 

poprzez ich pobór - nie powoduje kosztów środowiskowych lecz zasobowe. Klasycznym 

sposobem korzystania z zasobów wodnych w sposób generujący koszty środowiskowe 

to zrzut ładunków zanieczyszczeń. Pieniężny pomiar wartości takich niekorzyści polega 

na pomiarze skłonności do ponoszenia kosztów celem poprawy jakości zasobów 

wodnych.  
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2. Aktualizacja kosztów środowiskowych 
 

Zgodnie z wymogami projektu aktualizację przeprowadzono dla roku bazowego 2010, 

standardowego dla wszystkich obliczeń dotyczących kolejnego cyklu analiz 

wykonywanych w związku z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

 

Dane bazowe wymagające aktualizacji z roku 2003 na 2010 obejmowały:  

a) skłonność do poniesienia opłaty (WTP) za poprawę jakości wody pitnej i wód 

powierzchniowych, wartość średnia dla Polski – 130,92 zł/r  (za rok 2003) 

b) dochód rozporządzalny - 680,5 zł/osobę miesięcznie (za rok 2003).  

 

Zależność, która nie podlegała aktualizacji to: wzrost dochodu o 1 zł/os/mc skutkuje 

wzrostem gotowości do płacenia o 5gr/os/msc czyli o 0,6 zł/os/r 2.  

 

W pierwszym kroku obliczono na bazie dostępnych danych GUS aktualny dochód 

rozporządzalny na osobę zamieszkującą obszar administrowany przez RZGW w 

Gliwicach. Obliczenia tak jak dotychczas wykorzystywały średnią ważoną liczbą 

mieszkańców z poszczególnych województw, których fragmenty należą do obszaru 

administrowanego przez RZGW w Gliwicach. Rezultaty prezentuje Tabela 1. 

 
Tabela 1. Oszacowanie dochodu rozporządzalnego dla obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach dla roku 

2010 

 

Śl
ąs

k
ie
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o
ls

k
ie
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ie

 

R
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G
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 w
 

G
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w
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h

 

Liczba ludności w tys. osób 4685,8 1028,6 3266,2 - 

Z tego na terenie RZGW, tys. 
osób 3646,8 153,7 142,4 3942,9 

Waga województwa w % 92,5% 3,9% 3,6% 100,0% 

Dochód rozporządzalny w 
zł/os/msc 1168 1116 1108 1164,2 

Źródło: Dochody rozporządzalne wg Budżety gospodarstw domowych w 2010. GUS, 
Warszawa 2011.  

                                                 
2
 Za „Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Praca dla Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2007. str. 41. 
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W kolejnym kroku sprowadzono historyczny i obecny dochód do tego samego poziomu 

cen (2010’), obliczono realny przyrost dochodu i towarzyszący mu przyrost skłonności 

do ponoszenia wydatków. Rezultaty prezentuje Tabela 2. 

 

Tabela 2. Korekta WTP wynikająca ze wzrostów dochodu rozporządzalnego dla obszaru administrowanego przez 

RZGW w Gliwicach 
Dochód rozporządzalny w 20033 w cenach 2003’ zł/msc.os 680,5 

dochód rozporządzalny 2003 w cenach 2010’ zł/msc/os 832,4 

dochód rozporządzalny w 2010, zł/msc/os 1164,2 

przyrost dochodu, zł/msc/os 331,8 

przyrost WTP zł/msc/os 16,6 

przyrost WTP zł/r/os 199,1 

nowy WTP w zł/r/os 330,0 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Kolejna korekta WTP referuje do poprawy jakości wód mierzona stopniem 

zaawansowania KPOŚK. Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej finalizowane jest trzecie 

uaktualnienie KOPŚK a więc jego 4 wersja, z kolejnym kosztorysem, pomiar poprzez 

poniesione nakłady nie jest bardzo dokładny. Nieco lepszym przybliżeniem jest 

określenie (w %) jaka część ładunku wyrażonego w RLM jest już poddana 

prawidłowemu oczyszczaniu. Jest to w pewnym stopniu odstępstwo od dotychczasowej 

metodyki obliczeń – jednak taki sposób jest stosowany przez wszystkie RZGW, które 

prowadzą obliczenia w drugim cyklu. Rezultaty badań są więc spójne i addytywne. 

Wartość współczynnika korygującego i dane wyjściowe prezentuje Tabela 3, zaś 

rezultaty korekty przedstawia Tabela 4. 

 
Tabela 3. Określenie stopnia zaawansowania KPOŚK w Polsce wg stanu na rok 2010 

Ładunek do oczyszczenia w tys. RLM ogółem 44 162 
Ładunek dla którego nie zrealizowano 
wymaganego oczyszczania w tys. RLM  10 193 

Stopień zaawansowania programu 76,9% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji KPOŚK udostępnianych 
przez KZGW4 
 
 

                                                 
3
 Rok 2003 był rokiem bazowym oryginalnych obliczeń, stąd konieczność aktualizacji właśnie z tego poziomu. 

4 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2010. 
Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 2010. 
http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 
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Tabela 4. Korekta WTP dla osób zamieszkujących obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach o stopień 

zaawansowania KPOŚK 

Korekta WTP związana ze stopniem realizacji 
KPOŚK bez Bałtyku z Bałtykiem 

Finalne WTP zł/r/os 78,54 292,11 

Koszty środowiskowe dla RZGW, mln zł/r 307,4 1169,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji KPOŚK udostępnianych 
przez KZGW5 
 

Tabela 4 wprowadza dwa warianty obliczeń („z Bałtykiem” oraz „bez Bałtyku”), który to 

fakt wymaga pewnego komentarza. W minionych latach przeprowadzono w Polsce dwa 

niezależne badania na próbach reprezentatywnych, związane z pomiarem skłonności do 

ponoszenia opłat na rzecz poprawy (a) jakości wód śródlądowych, (b) jakości Bałtyku. 

W związku z powyższym pojawiła się możliwość oszacowania dwóch strumieni kosztów 

środowiskowych. Jednak z uwagi na fakt, że pozostałe kraje członkowskie UE nie 

uwzględniają w swoich badaniach mórz – rekomendowany jest wariant „bez Bałtyku” 

jako bardziej porównywalny z innymi wynikami. Za takim rozwiązaniem (czyli za 

pominięciem składowej związanej z Bałtykiem) dodatkowo przemawia fakt, że badania 

„Bałtyckie” nie podają funkcji zmian skłonności do płacenia zależnej od dochodów, co 

utrudnia ich aktualizację.  

 
Ostatnim krokiem umożliwiającym w dalszej kolejności rachunek ekonomicznej stopy 

zwrotu jest podział oszacowanych kosztów pomiędzy sektory: komunalny, 

przemysłowy i rolnictwo. Klucz podziału wynika z udziału tych sektorów w zrzucie 

ładunków zanieczyszczeń i został przygotowany w ramach prac metodycznych. Zrzut 

ładunków dla poszczególnych sektorów przyjęto za:  

a) dla sektora komunalnego wg danych GUS weryfikowanych badaniami 

ankietowymi, 

b) dla sektora przemysłowego wg danych GUS,  

c) dla rolnictwa wg presji mierzonej w DJP przy założeniu określonego 

współczynnika spływu ładunku. 

Oszacowanie z podpunktu (c) jest z pewnością obarczone największym błędem, jednak 

dokładne modelowanie spływu ładunków obszarowych było robione dla bardzo 

nielicznych i niewielkich zlewni. 
                                                 
5 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2010. 
Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 2010. 
http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 
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Tabela 5 Klucz podziału odpowiedzialności za koszty środowiskowe, oszacowany na podstawie struktury 

zrzutu ładunków podstawowych zanieczyszczeń 

Sektor Komunalny Przemysł Rolnictwo 
RZGW    

Gdańsk 0,61 0,05 0,34 
Gliwice 0,69 0,24 0,07 
        Mała Wisła 0,61 0,35 0,04 
       Górna Odra 0,36 0,59 0,05 
Kraków 0,84 0,01 0,15 
Poznań 0,60 0,08 0,32 
Szczecin 0,72 0,03 0,25 
Wrocław 0,68 0,06 0,26 
Warszawa 0,71 0,01 0,28 

Źródło: Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Praca dla Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2007 

 

 

Tabela wynikowa z kluczem podziału i wartościami cząstkowymi to Tabela 6. 

 

Tabela 6. Klucz podziału kosztów środowiskowych dla obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach 

Sektory 
Klucz podziału 
w % 

Koszty środowiskowe 
bez Bałtyku w mln 
zł/r 

Koszty środowiskowe z 
Bałtykiem w mln zł/r 

Komunalny 69% 212,1 806,9 

Przemysł 24% 73,8 280,7 

Rolnictwo 7% 21,5 81,9 

RZGW w Gliwicach 100% 212,1 806,9 

Źródło: Opracowanie własne, klucz podziału z „Oszacowanie kosztów…” opus cit. tab. 19. 
 

 

Zgodnie z wcześniejszym uzasadnieniem do dalszych obliczeń zostanie wykorzystany 

wariant „bez Bałtyku”, wyróżniony w tabeli boldem. 
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2. Aktualizacja kosztów zasobowych 
 

Koszty zasobowe - aktualizacja 
 

Kwerenda sporów o wodę przeprowadzona na terenie RZGW w Gliwicach, ponownie nie 

wykazała kwantyfikowalnych deficytów wody. Z formalnego punktu widzenia, skoro nie ma 

wykluczających się zastosowań  - koszt alternatywny a więc koszt zasobowy wynosi zero. 

Trzeba jednak zauważyć, że brak zidentyfikowanych sporów o wodę nie wyklucza ich 

istnienia. Nadal brak jest bowiem jakichkolwiek procedur identyfikacji deficytów wody w 

sensie ekonomicznym (patrz rozdział metodyczny). 

 

Należy uściślić, że dyskusja ta dotyczy niezinternalizowanych kosztów zasobowych, czyli 

takich, które nie obciążają sprawcy. Z uwagi na fakt, że szczególne korzystanie z wód 

objęte jest opłatami za pobór można mówić o istniejących, zinternalizowanych kosztach 

zasobowych widocznych w formie uiszczonych opłat za pobór wód. Wielkość tych opłat 

nie wpływa na zmianę wartości ekonomicznej stopy zwrotu gdyż są one ujęte w 

kosztach operatorów. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie istnieją. Rozkład 

zinternalizowanych kosztów zasobowych po sektorach działalności nastręcza jednak 

sporo kłopotów. Wg danych urzędów marszałkowskich uiszczone opłaty za pobór wód 

(wraz z opłatami podwyższonymi) sięgają 16,2 mln zł ze wszystkich sektorów. Jednak z 

badań ankietowych sektora komunalnego wynika, że sami operatorzy komunalni 

zapłacili blisko 36 mln zł. Ponieważ dane urzędów marszałkowskich zbierane są 

corocznie i poddawane procedurom weryfikacji (w przypadku dużych zmian rok do 

roku) – uznawane są one za bardziej wiarygodne. Ponadto dane z urzędów poddano 

dodatkowej weryfikacji – odniesiono je bowiem do ilości pobranej wody na potrzeby 

komunalne i przemysłowe – te ostatnie – tylko podziemne. Przeciętna jednostkowa 

opłata za pobór wyniosła 8 gr/m3 co dobrze koresponduje z wartościami dla innych 

RZGW (6,3 dla Krakowa).  
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Porównanie kwoty 16 mln zł naliczonej i zapłaconej za pobór wód w 2010 r do kwoty z 

roku 2005 – oszacowanej w raporcie GIG6
 na niecałe 12 mln zł wymaga pewnej 

ostrożności i jest dobrym przykładem jak metodyka badań wpływa na ich wynik. 

Zestawione wartości wskazują bowiem na wzrost rzędu ponad 36%. Dane bazowe do 

bardziej szczegółowego porównania zestawiają: Tabela 7, Tabela 8, Tabela 9. 

 

Tabela 7 Zmiany ilości pobieranej wody na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach  

Pobór hm3 2005 2010 Dynamika 

 hm3 hm3 % 

Pobór ogółem 394,1 386,1 -2,0% 

w tym:    

wody podziemne 143,6 130,5 -9,1% 

wody powierzchniowe 250,5 255,6 2,0% 
Źródło: Ochrona środowiska 2011 oraz Ochrona środowiska 2006, GUS Warszawa. 

 

Z uwagi na zwolnienie z opłat poboru wody powierzchniowej wykorzystywanej na cele 

rolnicze wartości które prezentuje Tabela 7 należy skorygować, wyłączając pobór wód 

ujmowanych na cele rolnicze. Różnice w obliczeniach są istotne, w horyzoncie 

analizowanego okresu 5 lat - pobór wód podlegających opłacie spadł na obszarze 

administrowanym przez RZGW w Gliwicach o blisko 7% (patrz Tabela 8).  

 

Tabela 8 Zmiany ilości pobieranej wody podlegającej opłatom za pobór wód  na obszarze administrowanym przez 

RZGW w Gliwicach 

Pobór wody, RZGW w 
Gliwicach 2005 2010 Dynamika 

 hm3 hm3 % 

ogółem 313,9 292,3 -6,9% 

w tym:    

wody podziemne 143,6 130,5 -9,1% 
wody 
powierzchniowe 170,3 161,8 -5,0% 

na cele rolnicze 80,2 93,8 
 Źródło: Ochrona środowiska 2011 oraz Ochrona środowiska 2006, GUS Warszawa. 

 

                                                 
6
 Uszczegółowienie analizy ekonomicznej korzystania z wód w zakresie opłat za wodę i ścieki. GIG, 2007, 

Katowice, maszynopis niepublikowany zamówiony przez RZGW w Gliwicach, str. 18 
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W kolejnym kroku zestawiono wszystkie aspekty finansowe istotne w procesie 

naliczania opłat. Najistotniejszymi wartościami są dynamiki obliczone w ostatniej 

kolumnie i dodatkowo wyróżnione w tekście (Tabela 9).  

 

Tabela 9 Zmiany opłat za pobór wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach 

 
Jednostka 2005 2010 Dynamika 

opłaty za pobór ogółem tys. zł/r 11867,5 16226,3 36,7% 
opłaty jednostkowe za pobór 
wód 

 
   

wody podziemne zł/m3 0,087 0,099 13,8% 

wody powierzchniowe zł/m3 0,043 0,049 14,0% 
średnia ważona (1) dynamika 
zmian opłat jednostkowych %  

 
13,9% 

złożenie spadku poboru i 
wzrostu opłat jednostkowych %   6,0% 

(1) wagą jest ilość wody powierzchniowej lub podziemnej odniesiona do ilości wody 
pobranej ogółem 

Źródło: stawki opłat: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r w sprawie 
opłat za korzystanie ze Środowiska, Dziennik Ustaw Nr 279 Poz. 2758. Obwieszczenie 
Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska na rok 2010, Monitor Polski Nr 57, Poz. 780 
 
 

Porównanie wartości z raportu GIG do danych za rok 2010 uzyskanych z urzędów 

marszałkowskich wskazuje na rozbieżność oczekiwanej i stwierdzonej dynamiki o 

ponad 30 punktów procentowych. Oczekiwany wzrost opłat ogółem powinien wynieść 

6%, natomiast wzrost realny wyniósł 36,7%. Prawdopodobne przyczyny wyjaśniające 

tak duże rozbieżności to: 

a) różne źródła danych. Dane za rok 2010 pochodzą z urzędów marszałkowskich, 

dane za rok 2005 to raczej oszacowanie GIG a nie dane empiryczne, 

b) nastąpiło uporządkowanie procesu naliczania opłat, objęto nimi podmioty do tej 

pory unikające uiszczania i wzrosła realna stopa ściągalności. 

Nader prawdopodobne jest złożenie obu czynników. Oczywiście czynnik pierwszy może 

tłumaczyć całość różnic, jednak nie można pominąć obserwowanego na terenie całej 

Polski procesu porządkowania procedur korzystania z wód i naliczania opłat. Dochodzi 

bowiem do wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi RZGW (bazy pozwoleń 

wodno-prawnych) a urzędami marszałkowskimi (jednostkami odpowiedzialnymi za 

naliczanie opłat). 
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3. Analiza ekonomicznej stopy zwrotu kosztów 

3.1 Sektor komunalny 
 

Dla sektora komunalnego finansowa stopa zwrotu została obliczona w ramach 

opracowania: Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Gliwice7. 

Informacje o poniesionych kosztach i przychodach na poziomie finansowym są 

podstawą do rozpoczęcia analizy na poziomie ekonomicznym. Metodykę obliczeń, dane 

wejściowe oraz wyniki dla sektora komunalnego prezentuje Tabela 10. 

 

Tabela 10.  Obliczenie ekonomicznej stopy zwrotu w sektorze komunalnym 

Specyfikacja Jednost
ka 

Zaopatrzenie w 
wodę 

Odbiór i 
oczyszczanie 
ścieków 

Wartość kosztów ustalona na 
podstawie badań ankietowych 

mln zł 
684,6 676,6 

Doszacowanie kosztów 
uwzględniające brakujące dane 

mln zł 
715,6 700,1 

Wartość przychodów ustalona na 
podstawie badań ankietowych 

mln zł 
728,6 733,5 

Doszacowanie przychodów 
uwzględniające brakujące dane 

mln zł 
741,6 733,5 

Finansowa stopa zwrotu(1) % 102,40% 104,79% 
Finansowa stopa zwrotu dla 
sektora komunalnego 

% 
103,6% 

Koszty zasobowe i 
środowiskowe w sektorze 
komunalnym(2) 

mln zł 

212,1 
Ekonomiczna stopa zwrotu dla 
sektora komunalnego 

% 
90,6% 

(1) finansowa stopa zwrotu jest liczona na podstawie próby miarodajnej tzn. zbiorowości 
operatorów którzy równocześnie podali dane zarówno o kosztach jak i przychodach, nie 
jest zatem wynikiem dzielenia wartości uwidocznionych w tabeli w wierszach „na 
podstawie badań ankietowych” 

(2) wariant bez Bałtyku 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Brak jest możliwości odniesienia tego wyniku do rezultatów z pierwszego cyklu 

obliczeniowego (dla danych za rok 2006). Opracowanie dla tego okresu pt 

                                                 
7
 Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Gliwice, ProEu, Kraków 2013. maszynopis 

niepublikowany zamówiony przez RZGW w Gliwicach 



Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych w regionach wodnych na obszarze 
działania RZGW Gliwice 

 

 

16 

Uszczegółowienie…8 w rozdziale 7.4 poświęconemu stopom zwrotu dla sektora 

komunalnego - nie zawiera obliczeń dla ekonomicznej stopy zwrotu. 

 

 

3.2 Sektor przemysłowy 
 

Na poziomie ekonomicznym stopa zwrotu dla przemysłu liczona jest nieco inaczej. 

Wysokość kosztów środowiskowych generowanych przez przemysł dla całej Polski 

została obliczona ponownie (w stosunku do oszacowań z 2006 r) a szczegóły znajdują 

się w rozdziale 1. Dla przemysłu działającego na obszarze RZGW w Gliwicach koszty 

środowiskowe wyniosły za rok 2010 – 73,8 mln zł w wersji z pominięciem jakości 

Bałtyku i 280,7 mln zł w wersji z uwzględnieniem Bałtyku. Koszty korzystania ze 

środowiska przez przemysł są częściowo internalizowane przez opłaty za korzystanie ze 

środowiska, jednak internalizacja nie jest pełna – a kwota podana powyżej jest miarą 

zewnętrznych kosztów środowiskowych. 

 
Ocena ekonomicznej stopy zwrotu wymaga znajomości ponoszonych kosztów bieżących 

działań ochronnych, do których należy doliczyć zewnętrzne koszty środowiskowe. 

Dzięki badaniom ankietowym GUS prowadzonych we współpracy z Fundacją 

Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych możliwe jest określenie kosztów 

bieżących netto9 ochrony wód dla sektora gospodarczego10. Badania te nie są oczywiście 

prowadzone w układzie zlewniowym i ich wyniki wymagają kolejnych ekstrapolacji. 

Ponieważ badania były prowadzone metodą ankietową dzięki uprzejmości autorów 

uzyskano głęboką dezagregację dla poszczególnych województw (za lata 2004-2006, 

kiedy były ankietowane poszczególne sekcje wg EKD). Na losowej próbie 

przedsiębiorstw badania są prowadzone cyklicznie, tak więc kwota kosztów bieżących 

dla całego kraju jest ekstrapolowana z badanej corocznie próby. Dla roku 2010 wyniki 

                                                 
8Uszczegółowienie analizy ekonomicznej korzystania z wód w zakresie opłat za wodę i ścieki. GIG, 2007, 

Katowice, maszynopis niepublikowany zamówiony przez RZGW w Gliwicach 
9 Koszty bieżące ochrony środowiska netto są to koszty brutto pomniejszone o przychody i oszczędności 
osiągane z tytułu funkcjonowania urządzeń ochronnych, subwencje z innych sektorów oraz przychody za 
usługi ochrony środowiska (głównie za oczyszczanie ścieków oraz transport i unieszkodliwianie 
odpadów) 
10 Ostatnie (najnowsze) zbiorcze wyniki badań za rok 2010 dostępne są w:  Ochrona Środowiska 2012, 
GUS, Warszawa 2012. Dane szczegółowe z agregacją wg województw nie są publikowane, lecz obliczenia 
takie były prowadzone: Broniewicz E., Wielkość kosztów bieżących ochrony środowiska w sektorze 
gospodarczym (Sekcje C, D i E wg PKD) i w sektorze usług ekologicznych (Dział 37 i 90) w Polsce w 2004 r., 
opracowanie na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Białystok 2005 . 
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opublikowano z dwuletnim poślizgiem w roczniku „Ochrona Środowiska 2012”. Kwota 

dla całej Polski, dla sektora gospodarczego wyniosła 11 594,93 mln zł. Udział 

województw których fragmenty składają się na obszar administrowany przez RZGW w 

Gliwicach zestawia Tabela 11. 

 
Tabela 11. Udział wybranych województw w kosztach bieżących netto w zakresie ochrony wód  w sektorze 

gospodarczym 

Województwo 

Ś
lą

sk
ie

e 

O
p
o
ls

k
ie

 

M
ał

o
p
o
ls

k
ie

 

P
o
ls

k
a 

Udział w kosztach netto 

w %(a) 33,10% 2,32% 6,15% 100% 

Wskaźnik udziału 

województwa w RZGW w 

Gliwicach w % (b) 
92,6% 3,9% 3,5% - 

Składowa kosztów netto 

w ochronie wód 

przypadająca na fragment 

województwa należący do 

RZGW w Gliwicach  

w mln zł 
3553,80 

 

10,44 
 

25,07 
 

3589,30 

 

(a) udział policzone na bazie badań szczegółowych dla lat 2004-2006 

(b) wg klucza liczby ludności 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Ze sporym błędem11 można przyjąć, że koszty bieżące sektora gospodarczego w 

ochronie wód dla obszaru RZGW w Gliwicach wynoszą 3 589,3 mln zł (suma pozycji z 

ostatniego wiersza dla 3 wymienionych województw, dodawane pola w tabeli 

wyróżniono) i są w całości pokrywane przez podmioty (finansowa stopa zwrotu wynosi 

100%). Po uwzględnieniu efektów zewnętrznych w wysokości (a) 73,8 mln zł lub (b) 

280,7 mln zł – ekonomiczna stopa zwrotu za rok 2010 wyniosła: (a) 98,0 % lub (b) 

92,7%. 

                                                 
11

 Niedokładność oszacowania ma dwa podstawowe źródła: pierwsze wynika z określenia udziału 

poszczególnych województw na bazie szczegółowych badań z okresu 2004-2006. Brak jest podstaw do 

stwierdzenia, czy rozkład przestrzenny aktywności gospodarczej w Polsce zmienił się znacząco czy też nie. 

Drugi źródło błędów wynika z konieczności przejścia z układu wojewódzkiego na układ dorzeczy. Oszacowanie 

zostało wykonane przy użyciu klucza opartego na liczbie ludności. Bazuje zatem na założeniu, że intensywność 

procesów gospodarczych jest proporcjonalna do liczby ludności. Taka hipoteza nie została zweryfikowana brak 

jest jednak lepszych metod przeszacowań.   
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Bardzo wysoka stopa zwrotu – nawet na poziomie ekonomicznym jest konsekwencją 

pewnej, zrealizowanej sekwencji działań: intensywne procesy inwestycyjne w ochronie 

wód doprowadziły do relatywnie niewielkich zrzutów ładunków pochodzenia 

przemysłowego – a z drugiej strony do wysokich kosztów bieżących infrastruktury 

ochronnej, która powstała w wyniku zrealizowanych inwestycji. Mamy więc do 

czynienia z relatywnie niewielkimi kosztami środowiskowymi i wysokimi kosztami 

bieżącymi. Właśnie taka relacja powoduje bardzo wysoką ekonomiczną stopę zwrotu 

kosztów.   

 

 

3.3 Sektor rolniczy 
 

Rozszerzenie obliczeń i przejście od stopy finansowej do ekonomicznej wymaga tak jak 

dla sektora komunalnego uwzględnienia kosztów zasobowych i środowiskowych. Ich 

wartość obliczono w rozdziale 1 i 2 zgodnie z pracą „Oszacowanie kosztów zasobowych i 

środowiskowych..”12 oraz aktualizacje metodyki obliczeń 13. Dla roku 2010 dla obszaru 

administrowanego przez RZGW w Gliwicach w sektorze rolniczym była to kwota ok 21,5 

mln zł bez uwzględnienia zmian jakości Bałtyku oraz 81,9 mln zł z uwzględnieniem 

Bałtyku. Szczegóły aktualizacji obliczeń kosztów zasobowych i środowiskowych dla 

rolnictwa (jak też i pozostałych sektorów) znajdują się w rozdziale 1 i 2. Po 

uwzględnieniu tej wartości ekonomiczna stopa zwrotu wynosi dla rolnictwa 4,5% (bez 

uwzględnienia zmian jakości Bałtyku) i 4,4% z uwzględnieniem Bałtyku. 

  

                                                 
12 Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Praca dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2007 
13 Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacja podejścia do opracowania analiz 
ekonomicznych korzystania z wód. Opracowanie na zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. Kraków 2011, maszynopis niepublikowany, oraz: Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk 
oraz weryfikacja podejścia do szacowania  kosztów środowiskowych i zasobowych. Opracowanie na 
zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Kraków 2011, maszynopis niepublikowany 
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Wnioski 
 

 

Przegląd ekonomicznych stóp zwrotu dla badanych sektorów i zastosowanych 

wariantów obliczeniowych zawiera Tabela 12. Wariant rekomendowany to wariant z 

pominięciem jakości Bałtyku (środkowa kolumna tabeli, dodatkowo pogrubiona) 

 
Tabela 12. Przegląd ekonomicznych stop zwrotu dla badanych sektorów na obszarze administrowanym przez RZGW 

w Gliwicach 

Sektor Ekonomiczna stopa 
zwrotu 

Ekonomiczna stopa zwrotu z 
uwzględnieniem jakości Bałtyku 

Komunalny 90,6% 66,4% 

Przemysł 98,0% 92,7% 

Rolnictwo 4,5% 4,4% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 

Uderza olbrzymia rozbieżność pomiędzy wartościami stóp zwrotu dla przemysłu i 

rolnictwa. Jest to wynik zupełnie innego poziomu wdrożenia zasad płaci użytkownik i 

płaci zanieczyszczający w obu sektorach, już na poziomie finansowym. O ile dla 

przemysłu finansowa stopa zwrotu wynosi 100% to dla rolnictwa w najlepszym 

przypadku 51,8% (bez uwzględnienia faktu zwolnienia z opłat za pobór). Doszacowanie 

efektów zewnętrznych prowadzi do pogłębienia rozbieżności.  

 

Brak jest możliwości analizy dynamiki ekonomicznych stóp zwrotu pomiędzy 

2005/2006 a 2010. Wartości dla poprzedniego, bazowego roku obliczeń czyli 2005 lub 

2006 - nie zostały oszacowane dla poprzedniego cyklu obliczeniowego a przynajmniej 

nie zostały w analogicznym raporcie opublikowane14. 

 

 

  

                                                 
14

 Analogiczny raport dla danych za rok 2005 pt. Uszczegółowienie analizy ekonomicznej korzystania z wód w 

zakresie opłat za wodę i ścieki, nie zawiera oszacowania ekonomicznych stóp zwrotu dla jakiegokolwiek 

sektora.. 
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Wstęp 
 

Opracowanie pt. „Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą 

rozwoju w regionach wodnych  na obszarze działania RZGW Gliwice – SYNTEZA ” 

wykonano na podstawie umowy nr 2/B/ZD/ZG/2013 zawartej w dniu 15.03.2013 w 

Gliwicach, pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 

Gliwicach, a firmą PROEU z siedzibą w Krakowie.   

 

Celem opracowania była aktualizacja analiz ekonomicznych korzystania z wód na 

obszarze RZGW w Gliwicach, wykonanych w I cyklu planistycznym. W świetle art. 92 ust. 

3 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. nr. 0 z 2012 poz. 145) opracowanie 

przedmiotowych analiz w regionie wodnym należy do zadań Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 

Obszar administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

obejmuje Region Wodny Górnej Odry oraz Region Wodny Małej Wisły. Region wodny 

Czadeczki należący również do obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach nie 

został wydzielony. Z uwagi na wielkość tego regionu  (24,6 km2, 1/3 jedna gminy 

Istebna) co stanowi 0,3% obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach– 

faktyczna analiza dotyczy wyłącznie Małej Wisły i Górnej Odry w którym koncentruje się 

praktycznie cała aktywność gospodarcza i presje na środowisko1.  

 

Niniejsza synteza wymienionego opracowania koncentruje się na zestawieniu i dyskusji 

wyników analizy pomijając dyskusje metodyczne zawarte w dokumencie 

podstawowym. Zachowano natomiast strukturę opracowania, układ i kolejność 

rozdziałów itp. 

 

 

                                                           
1
 Cała gmina Istebna została włączona do opracowań statystycznych Regionu Górnej Odry.  
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1. Ogólna charakterystyka ekonomiczno-gospodarcza regionów 

wodnych 
 

Przedstawiona charakterystyka nie jest kompletna. Odpowiada ona podstawowemu 

celowi opracowania – analizom ekonomicznym. Dlatego zrezygnowano z tradycyjnego 

układu/dezagregacja na podrozdziały dotyczące ludności, hydrologii itp. 

Skoncentrowano się wyłącznie na aspekcie ekonomii wykorzystania zasobów wodnych.  

Podstawowym wskaźnikiem opisującym intensywność wykorzystania zasobów 

wodnych i efektywność tego procesu jest wodochłonność odniesiona do wartości 

produktu krajowego brutto lub do wartości produkcji przemysłowej. Zestawienie 

obliczonych wskaźników wodochłonności przedstawia Tabela 1 

Tabela 1 Wskaźniki wodochłonności dla roku 2010 

Opis wskaźnika wodochłonności Wartość dla woj. 
śląskiego 

Wartość 
przeciętna dla 
Polski 

 tys. m3/mln zł tys. m3/mln zł 
Wodochłonność PKB ogółem 2,18 7,32 
Wodochłonność produkcji przemysłowej 1,76 25,04 
Wodochłonność PKB ogółem z 
wykluczeniem wód chłodniczych 

2,16 2,44 

Wodochłonność produkcji przemysłowej z 
wykluczeniem wód chłodniczych 

1,71 2,47 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2. Metodyka analizy 

Zgodnie z założeniami syntezy nie zawiera ona dyskusji metodycznych. Analizy 

zrealizowane w ramach niniejszego projektu nie odbiegają jednak od założonych 

wytycznych metodycznych realizowanych również w pozostałych RZGW. Wyniki 

przeprowadzonych badań są więc addytywne.  
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3. Analiza finansowa korzystania z wód 

3.1 Gospodarka komunalna 

 

W pierwszym kroku zweryfikowano reprezentatywność i kompletność próby. 

Posługując się wskaźnikiem odsetka wody sprzedanej uchwyconego w badaniach 

ankietowych w stosunku do ilości wody sprzedanej wg GUS wskaźnik objęcia badaniami 

wyniósł 95%. Dla ścieków analogiczny wskaźnik wyniósł 98%.  

 

Na bazie wyników badań ankietowych oszacowano wartość rynku zaopatrzenia w wodę 

na 728 mln zł (w 2010r) a dla odbioru ścieków 733,5 mln zł. Jeżeli chodzi o prawne 

formy własności operatorów – dominującą formą są spółki prawa handlowego mają 

95% rynku mierzonego wartością sprzedaży wody i 97% dla usługi odbioru ścieków. 

Bardzo podobnie prezentuje się struktura rynku w dezagregacji na regiony wodne DO i 

MW. 

 

Przegląd cen za zaopatrzenie w wodę zagregowanych według form własności 

operatorów jest zamieszczony w   
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Tabela 2. Z uwagi na duże zróżnicowanie wielkości operatorów (mierzonych ich 

wielkością sprzedaży) porównania zostały wykonywane przy użyciu median.  
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Tabela 2. Zróżnicowanie cen za wodę według form własności operatorów, obszar RZGW w Gliwicach 
 dane w zł/m3 za rok 2010, ceny netto. 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodarstwa 
domowe 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia 
ważona 3,67 3,76 3,04 

26 odchylenie 
standardowe 0,63 0,74 0,81 

mediana 3,53 3,53 3,52 

Spółki 

średnia 
ważona 4,31 4,75 4,42 

50 odchylenie 
standardowe 0,95 1,01 1,07 

mediana 4,40 4,41 4,40 

Pozostali 
operatorzy 

średnia 
ważona 2,89 2,67 3,38 

8 odchylenie 
standardowe 0,86 0,95 0,95 

mediana 2,78 3,70 3,70 

Ogółem 

średnia 
ważona 4,26 4,70 4,35 

84 odchylenie 
standardowe 1,00 1,03 1,08 

mediana 3,97 4,18 4,15 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zróżnicowanie cen pomiędzy zbiorowościami operatorów pogrupowanymi wg form 

prawnych jest znaczące. Próby nie są duże co nie usprawiedliwia jednak faktu sporych 

rozbieżności wewnątrz analizowanych zbiorowości. 

Analogiczne obliczenia przeprowadzono dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków. 

Wyniki prezentuje Tabela 3. 
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Tabela 3. Zróżnicowanie cen za odbiór i oczyszczanie ścieków według form własności operatorów, obszar RZGW w 
Gliwicach dane w zł/m3 za rok 2010, ceny netto 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodarstwa 
domowe 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia 
ważona 4,57 5,95 4,88 

30 odchylenie 
standardowe 1,39 1,68 1,49 

mediana 4,29 5,11 5,04 

Spółki 

średnia 
ważona 5,25 5,52 5,19 

54 odchylenie 
standardowe 2,40 2,34 2,38 
mediana 5,42 5,49 5,48 

Pozostali 
operatorzy 

średnia 
ważona 3,40 3,40 (-) 

1 odchylenie 
standardowe x x x 
mediana 3,40 3,40 3,40 

Ogółem 

średnia 
ważona 5,22 5,53 5,18 

85 odchylenie 
standardowe 2,17 2,15 2,14 
mediana 5,10 5,44 5,42 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przeciwnie (niż dla taryf za wodę) występuje dość spore zróżnicowanie cen dla 

poszczególnych grup odbiorców. Wniosek taki można sformułować zarówno obserwując 

mediany jak i średnie ważone. Bez względu na formę własności operatora przetwórstwo 

przemysłowe ma wyższe ceny – z uwagi na potencjalną atypowość składu ścieków i 

możliwe wyższe ładunki – trudno jest rozstrzygnąć czy mamy tu do czynienia z 

uzasadnionym zróżnicowaniem cen czy subwencjami krzyżowymi. 

Istnieje pewna, niewielka  różnica w kosztach jednostkowych zbioru operatorów, który 

wykazał koszty z tytułu amortyzacji opłat za użyczenie/dzierżawę a pełną zbiorowością 

operatorów (4,49 vs 4,32 zł/m3). Wniosek ten wynika prawdopodobnie z faktu, że 

olbrzymia większość podmiotów która nie podała danych o amortyzacji i opłatach za 

dzierżawę – też je nalicza ale nie umieściła ich w ankiecie, Jeszcze mniejsza różnica ma 
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miejsce w przypadku odbioru ścieków jest to zaledwie 4 gr/m3 dla opisanych 

zbiorowości. 

 

Udział amortyzacji i opłat za dzierżawę w kosztach ogółem wynosi około 11% z bardzo 

niewielkim zróżnicowaniem, pomiędzy poszczególnymi formami własności operatorów. 

Dla ścieków jest to blisko trzykrotnie więcej – 29%.  Różnice w udziale pojawiają się w 

momencie głębszej dezagregacja próby na obszary dorzeczy. Jednak liczebność w 

poszczególnych podgrupach oscyluje tam wokół kilku podmiotów co dyskwalifikuje 

takie wyniki. Dlatego tez dalsza interpretacja na poziomie dorzeczy nie będzie 

prowadzona ani dla zaopatrzenia w wodę ani dla ścieków. 

 

Statystyczna analiza badanej zbiorowości operatorów wod-kan nie wykazała 

jakiegokolwiek związku pomiędzy roczną wielkością sprzedaży a jednostkowym 

kosztem produkcji wody. Analogiczny brak związku dotyczył usługi odbioru i 

oczyszczania ścieków. 

 

Stosowanie subwencji krzyżowych nie poprawia znacząco wyniku finansowego 

operatorów stosujących taką procedurę. Stopa zwrotu dla zbiorowości 18 podmiotów 

różnicujących ceny wyniosła 93,4% wobec 102,4% dla całej populacji. Różnica wyniosła 

zatem 9 punktów procentowych – była zatem znacząca, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

fakt, że 6 z 18 podmiotów dodatkowo otrzymywał dopłatę z gminy do działalności 

operacyjnej.  

Z uwagi na niewielką liczebnie próbę i dane o ograniczonej wiarygodności cały proces 

wnioskowania ma dość umiarkowaną wiarygodność. Patrząc z punktu widzenia 

wielkości przepływów finansowych proces subsydiowania skrośnego nie jest znaczący. 

Dla badanej zbiorowości 18 operatorów oszacowano kwotę subsydiowania na 25,3 mln 

zł. Z tego ok 4 mln zł to dopłaty do szczególnych użytkowników takich jak szpitale itp. 

Kwota ta odniesiona do przychodów tych samych operatorów daje 15%. Odniesiona do 

ludności zaopatrywanej przez 18 badanych operatorów daje poziom subsydiowania w 

wysokości 34 zł na osobę rocznie. Ta sama kwota odniesiona do przychodów wszystkich 

badanych operatorów na terenie RZGW w Gliwicach daje 3,6%. Nie można zatem mówić 



Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju w regionach wodnych  

na obszarze działania RZGW Gliwice - SYNTEZA 
 

 

 

9 

o zjawisku subsydiowania skrośnego jako o zjawisku masowym i mocno wypaczającym 

strukturę cen i przychodów.  

Analizując zjawisko subsydiowania krzyżowego dla usługi odbioru i oczyszczania 

ścieków w kategorii przepływów finansowych - oszacowano kwotę subsydiów 

krzyżowych na 12,9 mln zł. Wartość ta odniesiona do przychodów grupy operatorów 

różnicujących ceny daje wskaźnik udziału na poziomie 7%. Odniesienie do przychodów 

wszystkich badanych operatorów obniża ten wskaźnik do poziomu 1,8%. Zjawisko 

można zatem uznać za marginalne. 

 

 Badania zależności finansowej stopy zwrotu od formy prawnej operatora wykonano na 

próbie złożonej z 72 operatorów. Nie należy jednak zapominać, że w kategoriach 

wielkości rynku spółki są graczem dominującym, posiadającym ponad 95% rynku. Jest 

to widoczne w tabeli z wynikami – rezultat dla spółek jest prawie identyczny jak wartość 

średnia ważona dla całej zbiorowości.  

 

Tabela 4 Zmienność finansowej stopy zwrotu zaopatrzenia w wodę w zależności od formy własności 

Forma własności  
Finansowa stopa 
zwrotu 

Liczebność 
próby 

Zakłady budżetowe 95,0% 19 
Spółki 102,7% 45 
Inne 93,6% 8 
Wartość średnia ważona dla RZGW w Gliwicach 102,4% 72 

Mediana dla RZGW w Gliwicach 100,0% 72 

Wartość średnia ważona dla Regionu Wodnego 

Małej Wisły 106,9% 34 

Mediana dla Regionu Wodnego Małej Wisły 100,0% 34 

Wartość średnia ważona dla Regionu Wodnego 

Górnej Odry 95,6% 38 

Mediana dla RZGW w Gliwicach 100,1% 38 

Źródło: Opracowanie własne 
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Bardzo podobne wyniki uzyskano dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków (dla 

zakładów budżetowych stopa zwrotu sięgała zaledwie 70% a dla spółek 106%). Kolejna 

analiza zależności stopy zwrotu od wielkości operatora wskazuje, że na rynku lepiej 

radzą sobie podmioty duże.  

 

Tabela 5 Zmienność finansowej stopy zwrotu zaopatrzenia w wodę w zależności od wielkości operatora 

Wielkość operatora mierzona liczbą 
zaopatrywanych mieszkańców 

Finansowa stopa 
zwrotu 

Liczebność 
próby 

Duży        (powyżej 200 tys. mk.) 103,9% 4 
Średni     (10-200 tys. mk.) 101,4% 37 
Mały        (poniżej 10 tys. mk.)  99,1% 31 
Wartość średnia ważona dla RZGW w Gliwicach 102,4% 72 

Mediana dla RZGW w Gliwicach 100,0% 72 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyniki które przedstawia Tabela 5 nie są sprzeczne z wcześniejszym stwierdzeniem o 

braku efektu skali (im większe przedsiębiorstwo tym niższe koszty i niższa cena). Stopa 

zwrotu świadczy o umiejętności zrównoważenia kosztów przychodami a nie o 

zmienności samych kosztów jako takich.  

Łączna kwota dotacji do zaopatrzenia w wodę wyniosła w roku 2010 - 3,6 mln zł. W 

strukturze przychodów operatorów otrzymujących takie wsparcie było to 1,7% zaś 

odniesienie do operatorów działających na całym terenie administrowanym przez 

RZGW w Gliwicach daje udział ok. 0,5%. Dotacje rozkładały się bardzo nierównomiernie 

na regiony wodne, dla Małej Wisły było to 3,3 mln zł a dla Górnej Odry 0,3 mln zł. 

Rozkład dotacji do odbioru ścieków pomiędzy regiony wodne to: 7,4 mln zł Mała Wisła i 

4,8 mln zł Górna Odra. Intensywność tego wsparcia jest już w przypadku operatorów 

działających na terenie Małej Wisły znacząca- dotacje stanowią 12% przychodów w sub-

populacji zakładów, które je otrzymują (dla GO to 5,7%). 

Analiza wpływu opłat za pobór na koszt zaopatrzenia i ceny sprzedaży jest 

standardowym elementem analizy korzystania z wód na obszarach dorzeczy. W 

przypadku RZGW w Gliwicach analiza taka ma jednak dość ograniczony sens a wyniki 
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nie są miarodajne. Jest to związane z niespotykaną na innych obszarach skalą zakupu 

hurtowego wody, głownie od GPW ale również od innych podmiotów. Zjawisko to 

powoduje zaniżenie kwot opłat odprowadzanych bezpośrednio przez operatora za 

pobór- robi to hurtowy sprzedawca wody. Cała analiza jest więc mocno zniekształcona 

hurtowym obrotem wody. W badanej próbie przeciętna opłata za pobranie 1m3 wody 

wyniosła 0,086 zł (mediana) i 0,092 zł średnia ważona. Odnosząc relacje opłat do 

kosztów ogółem na poziomie określanym przez mediany – opłaty za środowiska dają 

przeciętnie 2,07 % kosztów dostawy wody ogółem. Próba liczyła 54 operatorów i 

wykluczała operatorów dokonujących zakupów hurtowych. 

W badanej próbie operatorów odbierających ścieki przeciętna opłata (wraz z opłatą 

podwyższoną) za zrzut 1 m3 ścieków wyniosła 20,8 gr/m3 - średnia ważona. Wartość ta 

odniesiona do jednostkowego kosztu odbioru i oczyszczania ścieków daje 4,5% 

(odniesienie do mediany kosztów) i tyle samo przy odniesieniu do średniego ważonego 

kosztu w próbie). Bez względu na przyjęty sposób liczenia – opłaty za zrzut ładunków 

odgrywają umiarkowaną rolę w kształtowaniu ceny. Tak niewielki udział opłat 

środowiskowych doskonale usprawiedliwia brak istotnego wpływu tych opłat na koszt 

usług (zarówno zaopatrzenie w wodę jak i odbiór ścieków). 

 

3.2 Sektor przemysłowy 
 

Na poziomie finansowym w odniesieniu do przemysłu mówić można o 100% stopie 

zwrotu kosztów. 

3.3 Rolnictwo 
 

Korekta finansowej stopy zwrotu polegająca na uwzględnieniu zwolnień z opłat za 

pobór obniża stopę z 51,8% do 38,3%. 

 

3.4 Pozostałe formy korzystania z wód 
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Udało się oszacować finansową stopę zwrotu dla żeglugi na poziomie nie 

przekraczającym 3,2%. 

Do czasu, gdy ochrona przeciwpowodziowa będzie świadczeniem dostarczanym na 

zasadzie dobra publicznego, nie ma podstaw dla kalkulacji stopy zwrotu w tym zakresie. 

Uściślając finansowa i ekonomiczna stopa zwrotu dla ochrony przeciwpowodziowej 

wynosi w takim wypadku 0.  

 

Wnioski 
 

1) Badania przeprowadzono na zbiorze operatorów komunalnych posiadających 

95% udział w rynku sprzedawanej wody i 98% w rynku odbieranych ścieków. 

Próba zbliżona jest zatem do próby pełnej i może zostać uznana tak jak i wyniki 

obliczeń za reprezentatywną. 

2) W trakcie badań oszacowano wartość rynku komunalnego zaopatrzenia w wodę 

na 728 mln zł/r oraz odbioru i oczyszczania ścieków - 733,5 mln zł. Estymacje 

dotyczą roku bazowego obliczeń czyli 2010.  

3) Odnosząc odpowiednie części tych przychodów do mieszkańców podłączonych 

do sieci oszacowano obciążenie na poziomie 125 zł/os/rok z tytułu zaopatrzenia 

w wodę oraz 156,4 zł/os/rok z tytułu odbioru ścieków. Możliwość dodania tych 

kwot istnieje wyłącznie w odniesieniu do subpopulacji posiadającej dostęp do 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4) Rynek zaopatrzenia w wodę jak i odbioru ścieków jest zdominowany przez spółki 

prawa handlowego. Ich udział mierzony zarówno ilością świadczonych usług jak i 

ich wartością oscyluje w granicach 95%. Oznacza to, że pozostałe formy prawne 

operatorów wod-kan mają marginalne znaczenie dla podstawowych trendów i 

zjawisk występujących na tym rynku. 

5) Średnia ważona cena (netto) za wodę dla gospodarstw domowych jest dla całego 

RZGW jak i analizowanych regionów wodnych niższa o kilka groszy od średniego 

kosztu jednostkowego. Nie oznacza to jednak automatycznie niepełnej stopy 

zwrotu. Oprócz cen jednostkowych istnieją bowiem obciążenia ryczałtowe (za 
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tzw. odczyt, opłaty abonamentowe), które odgrywają dość znaczącą rolę. Dla 

zaopatrzenia w wodę jest to to blisko 10% przychodów ogółem. 

6) Dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków wszystkie ceny netto (wszystkie grupy 

odbiorców, RZGW i zdezagregowane regiony wodne) pokrywają w pełni koszty 

jednostkowe świadczenia tych usług. 

7) Zróżnicowanie cen pomiędzy zbiorowościami operatorów pogrupowanymi wg 

form prawnych jest znaczące. Próby nie są duże co nie usprawiedliwia jednak 

faktu sporych rozbieżności wewnątrz analizowanych zbiorowości. 

8) Pozytywnym zjawiskiem jest duże zbliżenie cen (za wodę) pomiędzy 

poszczególnymi grupami odbiorców/konsumentów, dla zakładów budżetowych i 

spółek. Koszty świadczenia usług w tym samym miejscu są bardzo zbliżone o ile 

nie identyczne, więc taki brak zróżnicowania świadczy o raczej śladowych 

subsydiach krzyżowych (skrośnych) pomiędzy poszczególnymi grupami 

odbiorców. 

9) Dla usługi odbioru ścieków występuje spore zróżnicowanie cen dla 

poszczególnych grup odbiorców. Wniosek taki można sformułować zarówno 

obserwując mediany jak i średnie ważone. Bez względu na formę własności 

operatora przetwórstwo przemysłowe ma wyższe ceny – z uwagi na potencjalną 

atypowość składu ścieków i możliwe wyższe ładunki – trudno jest rozstrzygnąć 

czy mamy tu do czynienia z uzasadnionym zróżnicowaniem cen czy subwencjami 

krzyżowymi. 

10) Udział amortyzacji i opłat za dzierżawę w kosztach zaopatrzenia w wodę wyniósł 

około 11% z bardzo niewielkim zróżnicowaniem, pomiędzy poszczególnymi 

formami własności operatorów. Różnice w udziale pojawiają się w momencie 

głębszej dezagregacja próby na obszary dorzeczy Jednak liczebność w 

poszczególnych podgrupach oscyluje tam wokół kilku podmiotów co 

dyskwalifikuje takie wyniki. Dla odbioru ścieków udział amortyzacji i opłat za 

dzierżawę w kosztach ogółem wynosi około 29%, czyli blisko trzykrotnie więcej 

niż dla zaopatrzenia w wodę. Dla spółek wskaźnik ten wyniósł 28,5%, dla 

zakładów budżetowych – zadziwiająco więcej – 47%. 

11) Przy zaopatrzeniu w wodę oraz przy odbiorze ścieków wielkość operatora nie 

wpływa znacząco na koszty jego działalności.  
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12) Ceny jednolite dla zaopatrzenia w wodę stosowało 62 operatorów (75,4% 

sprzedanej wody), ceny zróżnicowane – 22 operatorów (24,6% sprzedanej 

wody). Przy usłudze odbioru ścieków 23 operatorów wykazało zróżnicowanie 

cen w poszczególnych grupach taryfowych (28,6% odprowadzanych ścieków). 

Pozostałych 62 operatorów stosowało ceny jednolite (71,4% odprowadzanych 

ścieków). Nie stwierdzono ani jednego przypadku subsydiowania innej grupy 

odbiorców niż gospodarstwa domowe.  

13) Stosowanie subwencji krzyżowych nie gwarantuje osiągniecia zysku. 

14) Finansowa stopa zwrotu z usługi zaopatrzenia w wodę wyniosła 102,4%, 

mediana 100,0 %. Dla ścieków jest to odpowiednio 106,4% i 100,0%. 

15) Średnie ceny w zbiorowości operatorów otrzymujących dotacje (mimo 

udzielonych dotacji !) są wyższe niż przeciętne ceny u wszystkich operatorów, co 

w zestawieniu z rachunkiem kosztów daje zaskakujące wyniki. Sprowadzają się 

one do następującej konkluzji: operator mający koszty wyższe o 107 gr/m3 od 

przeciętnej, po otrzymaniu dotacji w wysokości 72 gr/m3 ma ceny nadal wyższe 

od przeciętnej i to o 101 gr/m3. To spostrzeżenie po raz kolejny podważa 

ekonomiczną sensowność udzielania dotacji operacyjnych operatorom wod-kan. 

16) Dla przemysłu na poziomie finansowym mówić można o 100% stopie zwrotu 

kosztów, dla rolnictwa -51,8% 

17) Dla innych form korzystania z wód finansowa stopa zwrotu dla żeglugi nie 

przekracza 3,2%.. 
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Spis skrótów 
 

(-)  zjawisko nie wystąpiło 

EKD  Europejska Klasyfikacja Działalności 

GIG  Główny Urząd Górniczy 

GPW  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA 

GUS  Główny Urząd Statystyczny 

IGWP  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie 

JST  Jednostki samorządu terytorialnego 

KE  Komisja Europejska 

KPOŚK  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KZGW  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

MEW  mała elektrownia wodna 

mk  mieszkaniec 

MR  mieszkaniec równoważny 

MŚ  Ministerstwo Środowiska 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PKD  Polska Klasyfikacja Działalności 

POŚ  Prawo Ochrony Środowiska 

RDW  Ramowa Dyrektywa Wodna 

RLM  równoważna liczba mieszkańców 

RM  Rada Ministrów 

RWMW  Region Wodny Małej Wisły 

RWGO  Region Wodny Górnej Odry 
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RZGW  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SIWZ  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

SP  Skarb Państwa 

SW  spółka (spółki) wodne 

UE  Unia Europejska 

UOKiK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

x  wypełnianie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe 

  



Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju w regionach wodnych 
na obszarze działania RZGW Gliwice 

 

 

6 

 

Wstęp 
 

Opracowanie pt. „Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju w 

regionach wodnych na obszarze działania RZGW Gliwice” wykonano na podstawie 

umowy nr 2/B/ZD/ZG/2013 zawartej w dniu 15.03.2013, w Gliwicach, pomiędzy 

Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a firmą 

PROEU z siedzibą w Krakowie.   

 

Celem opracowania była aktualizacja analiz ekonomicznych korzystania z wód na 

obszarze RZGW w Gliwicach, wykonanych w I cyklu planistycznym. W świetle art. 92 ust. 

3 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. nr. 0 z 2012 poz. 145) opracowanie 

przedmiotowych analiz w regionie wodnym należy do zadań Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 

Obszar administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

obejmuje Region Wodny Górnej Odry oraz Region Wodny Małej Wisły. Region wodny 

Czadeczki należący również do obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach nie 

został wydzielony. Z uwagi na wielkość tego regionu  (24,6 km2, 1/3 jednej gminy - 

Istebna) co stanowi 0,3% obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach– 

faktyczna analiza dotyczy wyłącznie Małej Wisły i Górnej Odry w którym koncentruje się 

praktycznie cała aktywność gospodarcza i presje na środowisko1.  

 

Analiza ekonomiczna korzystania z wód jest jednym z elementów w procesie 

planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2000/60/WE 

tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wyniki niniejszej analizy zostaną uwzględnione 

podczas sformułowania tożsamej analizy dla całego obszaru dorzecza Odry i Wisły. 

 

W opracowaniu operuje się pojęciami „dużych”, „średnich” i „małych operatorów”. Klucz 

podziału jak i same wartości graniczne są oczywiście subiektywne, wartości te jednak 

                                                           
1
 Cała gmina Istebna została włączona do opracowań statystycznych Regionu Górnej Odry.  
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przyjęto za powszechnie spotykanymi w literaturze2. Za dużych operatorów uznaje się 

podmioty obsługujące powyżej 200 tys. mieszkańców, za małych obsługujących poniżej 

10 tys. mieszkańców, a za średnich – operujących w przedziale 10-200 tys.  

 

Formy prawne operatorów tak jak i w poprzednim cyklu analiz3 pogrupowano do celów 

badań w 3 kategorie: 

1. Grupa 1-operatorzy działający na podstawie ustawy o finansach publicznych 

(skrócona nazwa „zakłady budżetowe”); 

 urząd gminy, 

 jednostka budżetowa gminy, 

 zakład budżetowy gminy, 

 zakład budżetowy związku międzygminnego, 

2. Grupa 2 –operatorzy działający na podstawie przepisów prawa handlowego 

(skrócona nazwa – „spółki”); 

 spółki akcyjne, 

 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

3. Grupa 3 - operatorzy działający na podstawie innych przepisów (skrócona 

nazwa „pozostali); 

 przedsiębiorstwa państwowe (brak w próbie), 

 spółdzielnie,  

 spółki wodne,  

 osoby fizyczne. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sozański M., Wodociągi i kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność. Polska Fundacja Ochrony 
Zasobów Wodnych, Poznań –Bydgoszcz 2002. 
3 Jedyna różnica polega na braku formy prawnej „gospodarstwo pomocnicze gminy” zlikwidowanej w 
ramach zmian ustawowych finansów publicznych. 
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1. Ogólna charakterystyka ekonomiczno-gospodarcza regionów 

wodnychRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z w Gliwicach położony jest w 

południowej części Polski i zajmuje powierzchnię około 8387 km2, co stanowi około 

2,5% powierzchni kraju. Swym zasięgiem działania obejmuje około 49% powierzchni 

województwa śląskiego, około 11% powierzchni województwa opolskiego i 5% 

województwa małopolskiego. W granicach Zarządu znajduje się 37 jednostek 

administracyjnych szczebla powiatowego, w tym 18 powiatów grodzkich. Dominującą 

rolę w charakterystyce gospodarczej odgrywa woj. śląskie; jego obszar to 81% 

powierzchni RZGW w Gliwicach a ludność zamieszkująca na części woj. śląskiego 

administrowanego przez RZGW to 88% ludności całego RZGW w Gliwicach.  

Z uwagi na profil całej analizy – finansowo-ekonomiczny - charakterystyka również 

koncentruje się na wskaźnikach ekonomicznych opisujących korzystanie z wód na 

obszarze badanego RZGW – ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników 

wodochłonności – ale w formatach umożliwiających miarodajne porównania z innymi 

RZGW. 

 

Zużycie wody w gospodarce w jednostkach bezwzględnych (hm3/r) nie oddaje dobrze 

takich zjawisk jak wodochłonność gospodarowania (w sensie intensywności 

wykorzystywania zasobów odnoszonej do intensywności procesów gospodarczych). 

Porównanie do innych regionów wodnych również nie jest dobrym poziomem 

odniesienia z uwagi na ich różną wielkość i intensywność procesów gospodarczych. 

Dlatego też w miarę poprawny obraz sytuacji można uzyskać dopiero przy analizie 

mierników o charakterze względnym, odnoszących wielkość zużytej wody do 

intensywności procesów gospodarczych. Dlatego też  w charakterystyce wykorzystano 

następujące mierniki: 

a) Wodochłonność PKB ogółem (zużycie wody ogółem/PKB), jednostki: tys. m3/mln 

zł 

b) Wodochłonność produkcji przemysłowej (zużycie wody w przemyśle/PKB 

wytworzone w sektorze przemysłowym), jednostki: tys. m3/mln zł 
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Dla obu wymienionych mierników obliczenia przeprowadzono w dwóch wariantach: 

raz dokładnie wg kategorii opisanych w punktach (a) i (b), a po raz drugi z pominięciem 

zużycia wody chłodniczej (zwrotnej) zużywanej w procesach energetycznego spalania 

paliw. Uzasadnienie wyłączenia zwrotnego zużycia wody chłodniczej wynika z: 

a) pobór i zwrot wody o niewielkich zmianach jakości (temperatura) nie ogranicza 

możliwości powtórnego wykorzystania tej wody w procesach gospodarczych, 

b) pobierane są olbrzymie ilości wody wobec których ujęcie wody na wszystkie inne 

cele jest marginalny, zmiany ilości wód chłodniczych nie wpływają na 

intensywność procesów gospodarowania wodą w innych obszarach. 

Z uwagi na fakt, że statystyka działalności gospodarczej na terenie Polski prowadzona 

jest wyłącznie w układzie administracyjnym, przyjęto, że analiza zostanie wykonana dla 

woj. śląskiego, a nie obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach. Interpolacja 

takich wartości jak PKB z obszaru województw na regiony wodne nie jest możliwa do 

zrealizowania w sposób merytorycznie poprawny. Produkt krajowy nie jest bowiem 

wytwarzany równomiernie na obszarze całego województwa czy też w tej samej ilości 

na mieszkańca. Dlatego też przeliczenia w wykorzystaniem klucza powierzchni lub 

mieszkańców nie dają dobrych rezultatów.  

Wartości obliczone dla województwa śląskiego (we wszystkich wariantach) zostały 

odniesione do wartości średnich dla Polski.    

 

Wariant I 

a) wodochłonność PKB ogółem 

 

 [tys. m3/mln zł] 

 

 

 

Dane za 2010r. dla woj. śląskiego: 

 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności: 400 700 tys. m3 , 

 PKB w województwie 184038 mln zł4. 

 

Wodochłonność PKB ogółem = 
       

       
 = 2,18 tys. m3/mln zł PKB 

 

Dane za 2010r. dla Polski: 

                                                           
4
 Wg: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010 r. GUS, Katowice 2012, str. 59. 
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 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności: 10 356 500 tys. m3 , 

 PKB: 1 415 385 mln zł . 

 

Wodochłonność PKB ogółem = 
          

         
 = 7,32 tys. m3/mln zł PKB 

 

 

Wodochłonność PKB ogółem w województwie śląskim w 2010 roku wynosiła 2,18 

[tys. m3/mln zł], i była ponad trzykrotnie niższa od średniej dla Polski, wynoszącej 7,32 

[tys. m3/mln zł]. Wskazuje to na bardzo niską wodochłonność  

w województwie. 

 

b) wodochłonność produkcji przemysłowej 

 

 [tys. m3/mln zł] 

 

Dane za 2010r. dla woj. śląskiego: 

 Zużycie wody w przemyśle: 108 800 tys. m3 .   

 Szacunkowe PKB wytworzone w sektorze przemysłowym: 61 886,9  mln zł. 

(szacunek na bazie struktury wartości dodanej brutto, 33,6% PKB dla woj.) 

 

Wodochłonność produkcji przemysłowej ogółem = 
       

        
 = 1,76 tys. m3/mln zł PKB 

 

Dane za 2010r. dla Polski: 

 Zużycie wody w przemyśle: 7662200 tys. m3 .  

 PKB wytworzone w sektorze przemysłowym: 305 944 mln zł.  

 

 = 25,04 [tys. m3/mln zł] 

 

Wodochłonność produkcji przemysłowej w województwie śląskim w 2010 roku 

wynosiła 1,76 [tys. m3/mln zł], i  była ponad 14-krotnie niższa od średniej dla Polski, 

wynoszącej 25,04 [tys. m3/mln zł]. Nie oznacza to jednak, że produkcja przemysłowa w 

województwie śląskim cechuje się jest wyjątkowo niską wodochłonnością. Ponieważ 

statystykę zużycia wody zdominowało zużycie na cele chłodnicze (zwrotne) realny 

obraz dadzą dopiero rezultaty obliczeń pomijających ten sposób wykorzystania wody – 

zaprezentowane w wariancie II, poniżej. 

 

 

Wariant II – z pominięciem zużycia wody chłodniczej 
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Przy obliczeniach w tym wariancie pominięto zużycie wody chłodniczej 

(zwrotnej) wykorzystywanej w procesach energetycznego spalania paliw. W związku z 

powyższym przedstawione poniżej wielkości zużycia wody są pomniejszone o zużycie 

wody chłodniczej, a pozostałe dane dot. PKB pozostają bez zmian w stosunku do 

wariantu I. 

 

a) wodochłonność PKB ogółem 

 

Dane za 2010r. dla woj. śląskiego: 

 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności z pominięciem 

zużycia wody chłodniczej: 398 000 tys. m3 (zużycie wody chłodniczej:  2700 tys. 

m3), 

 

 

Wodochłonność PKB ogółem = 
       

       
 = 2,16 tys. m3/mln zł PKB 

 

 

Dane za 2010r. dla Polski: 

 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności z pominięciem 

zużycia wody chłodniczej: 3 449 100  tys. m3 (zużycie wody chłodniczej:  6 907 

400 tys. m3), 

 

= [tys. m3/mln zł] 

 

Wodochłonność PKB ogółem w województwie śląskim (z pominięciem zużycia wody 

chłodniczej) w 2010 roku wynosiła 2,16 [tys. m3/mln zł], i była nieznacznie niższa od 

średniej dla Polski, wynoszącej 2,44 [tys. m3/mln zł].  W ujęciu względnym wartość dla 

województwa śląskiego była niższa od średniej krajowej o 11%. 

 

 

b) wodochłonność produkcji przemysłowej 

 

Dane za 2010r. dla woj. śląskiego  

 Zużycie wody w przemyśle z pominięciem zużycia wody chłodniczej: 106 100 tys. 

m3 (zużycie wody chłodniczej:  2 700 tys. m3), 

 

Wodochłonność produkcji przemysłowej ogółem = 
       

        
 = 1,71 tys. m3/mln zł PKB 

 

Dane za 2010r. dla Polski: 

 Zużycie wody w przemyśle z pominięciem zużycia wody chłodniczej: 754 800 tys. 

m3 (zużycie wody chłodniczej:  6 907 400 tys. m3), 
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 = 2,47 [tys. m3/mln zł] 

 

Wodochłonność przemysłu w województwie śląskiem (z pominięciem zużycia wody 

chłodniczej) w 2010 roku wynosiła 1,71[tys. m3/mln zł], i  była znacząco niższa (o 30%) 

od średniej dla Polski, wynoszącej 2,47 [tys. m3/mln zł].. 

2. Metodyka analizy 

W sektorze komunalnym podstawowym źródłem informacji była ankieta skierowana do 

operatorów wod-kan. Badania ankietowe przeprowadził Zleceniodawca - RZGW w 

Gliwicach, przekazując otrzymane odpowiedzi do dalszego opracowania. Wywiady 

zostały przeprowadzone na przełomie lat 2012 i 2013 z pytaniami o stan w roku 2010. 

Badaniami objęto wszystkich znanych operatorów wod-kan.  

Mimo braku wymogu prawnego wypełnienia tej ankiety - stopa zwrotu i kompletność 

otrzymanych danych była zbliżona do tej uzyskanej w pierwszym cyklu badań. Dla 

zaopatrzenia w wodę zgromadzono dane (niekoniecznie kompletne) dla 84 podmiotów 

wobec 87 w pierwszym cyklu badań (w 2007r). Dla odbioru ścieków uzyskano 

informacje od 85 podmiotów wobec 80 operatorów przeankietowanych w 2007.  

Rozważania na temat miarodajności próby i jej kompletności zamieszczono w rozdziale 

3. 

 

Dane dla sektora komunalnego uzupełniono ponadto o:  

 wywiady telefoniczne (brakujące pojedyncze dane, weryfikacja danych 

wątpliwych),  

 dane archiwalne największych operatorów w zakresie zmian taryf za usługi wod-

kan, 

 sprawozdania wojewodów z realizacji KPOŚK, 

 dane urzędów marszałkowskich nt. opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska i wprowadzanie w nim zmian, 
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 brakujące ceny wykorzystując dostępne w internecie uchwały gmin o 

zatwierdzaniu taryf. 

W powyżej wymienionym zakresie uzyskano pełną spójność czasową danych w zakresie 

założonego roku bazowego 2010. 

 

Weryfikacja otrzymanych danych ankietowych była możliwa poprzez porównanie z 

bazą danych za rok 2005i 2006 zgromadzoną w trakcie poprzednich badań ankietowych 

prowadzonych w 2007 przez RZGW w Gliwicach. Weryfikacja taka umożliwiała 

wychwycenie błędów o tzw. rząd wielkości (jedna, dwie lub trzy pozycje), w przypadku 

rozbieżności sięgających kilkudziesięciu procent – nie było to już możliwe. Lata, które 

upłynęły od ostatnich badań umożliwiły znaczący rozwój operatorów widoczny 

poprzez: 

a) zwiększenie zakresu działalności, 

b) przekształcenia własnościowe, i na niewielką skalę łączenie się operatorów. 

Wzrosty obrotów, sprzedaży wynikają z takich przekształceń i trudno takie 

wartości porównywać w czasie.  

 

Metodyka badania finansowej stopy zwrotu kosztów w sektorze komunalnym nie uległa 

ewolucji w porównaniu do poprzedniego cyklu planistycznego. Pewne korekty 

zaproponowano w odniesieniu do aktualizacji kosztów środowiskowych we wszystkich 

sektorach – aczkolwiek są to już obliczenia związane nie z finansową ale z ekonomiczną 

stopą zwrotu prowadzone w rozłącznym opracowaniu „Analiza kosztów zasobowych i 

środowiskowych dla obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach” 

realizowanego równolegle z niniejszym tematem. 

 

Porównania specyficznych cech, czyli takich, które nie muszą występować u wszystkich 

operatorów5 zrealizowano wg następującego schematu. Najpierw obliczono wskaźniki 

podstawowe (np. średnia cena, średni koszt) dla całej próby bez względu na 

występowanie cechy specyficznej, a następnie ponownie obliczono te same wskaźniki 

                                                           
5 Chodzi np. o odpis amortyzacyjny, opłatę za użyczenie majątku, opłaty podwyższone za korzystanie ze 
środowiska. 
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dla próby zawężonej do podmiotów, u których ta cecha występuje. Porównania 

wykonywano pomiędzy całą zbiorowością, a próbą zawężoną. Nie prowadzono obliczeń 

dla podmiotów, które nie podały informacji na temat interesującej cechy. Wynika to z 

faktu, że brak informacji nie oznacza wartości 0. Nie ma więc w opracowaniu porównań 

najbardziej ekstremalnych – typu: podmioty naliczające amortyzację do podmiotów nie 

naliczających (co jest możliwe w przypadku zakładów budżetowych). Tych ostatnich nie 

ma jak zidentyfikować - są wymieszani z operatorami, którzy danych nie ujawnili.  

 

W analizie cen za usługi wod-kan przyjęto pewną konwencję zapisu informacji związaną 

ze zróżnicowaniem cen sprzedaży wg grup odbiorców, lub brakiem tego zróżnicowania. 

W badanej populacji byli operatorzy stosujący ceny jednolite, którzy wyspecyfikowali 

wielkość sprzedaży poszczególnym grupom odbiorców (gospodarstwa domowe, 

przetwórstwo przemysłowe, pozostali). W takich wypadkach cenę jednolitą wpisywano 

trzykrotnie w każdej z kolumn opisujących odbiorców – mimo, że operator wpisywał tą 

ceną tylko raz. Działanie takie jest poprawne logicznie – skoro cena jest identyczna to 

powinna być wyspecyfikowana dla wszystkich grup odbiorców u danego operatora, a 

nie tylko jeden raz. Różnica pomiędzy brakiem ceny, a wartością liczbową jest istotna – 

np. przy obliczaniu median, średnich ważonych itp. Uzupełnienia takie prowadzono 

ręcznie, bez stosowania automatycznych algorytmów, każdorazowo analizując 

posiadane informacje. 

 

W prezentowanych opisach statystycznych odstąpiono w olbrzymiej większości od 

prezentowania wartości skrajnych (minimów i maksimów). Okazało się bowiem, że 

najczęściej są one rezultatem błędów w wypełnianiu ankiety (przesunięcie miejsca 

dziesiętnego), lub specyficznych rozwiązań lokalnych (układ różny od standardowego; 1 

aglomeracja – 1 operator). Takie wartości ekstremalne nie mają więc znaczenia 

objaśniającego i każdorazowo wymagają podawania szerokich komentarzy. 

 

Metodyki analizy zwrotu kosztów dla przemysłu, rolnictwa i innych usług różnią się 

zdecydowanie od prac związanych z sektorem komunalnym. Brak jest tak 

szczegółowych (jak w sektorze komunalnym) danych – szczególnie opisujących procesy 
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gospodarcze inne niż korzystanie z wód. Olbrzymia część informacji gromadzonych 

przez GUS (lub inne instytucje publiczne) jest zatem ekstrapolowanych z układu 

wojewódzkiego (z dwoma wyjątkami – powierzchnia i ludność). Sposób przeliczeń z 

danych dla województw prowadzony był:  

 wg ilości ludzi,  

 powierzchni,  

 lub wytworzonej wartości dodanej. 

Konkretny klucz, użyty do przeliczeń jest każdorazowo opisywany w poszczególnych 

rozdziałach.  

SIWZ projektu zawiera wymóg rozłącznej prezentacji cech dla rejonów Małej Wisły i 

Górnej Odry. Z uwagi na niewielką liczebność operatorów w tak wydzielonych grupach – 

taka agregacja nie jest miarodajna, a wnioskowanie bardzo ryzykowne. Obliczenia takie 

zrealizowano dla podstawowych cech, zgodnie z wymogami szczegółowymi projektu 

oraz ze świadomością, konieczności agregacji wyników dla całej Polski dla 

podstawowych dorzeczy: Wisły i Odry. Wyniki obliczeń dla mniejszych agregatów 

zamieszczono wraz z komentarzem o niemiarodajności wyników. W sytuacji gdy celem 

poszczególnych zadań było odnalezienie związku pomiędzy cechami i dla całego obszaru 

RZGW takiego związku nie wykazano – obliczeń na jeszcze mniejszych próbach 

(regionów wodnych) nie prowadzono jako bezcelowe. 
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3. Analiza finansowa korzystania z wód 

3.1 Gospodarka komunalna 

3.1.1 Reprezentatywność próby 

 

Analiza poszczególnych cech, związków i właściwości powinna zostać poprzedzona 

rozważaniami na temat reprezentatywności próby, która została zgromadzona w trakcie 

badań. Jedyna próba, która eliminuje jakiekolwiek wątpliwości - to próba kompletna, 

złożona ze wszystkich operatorów. Faktyczna zbiorowość użyta do obliczeń nie była 

próbą kompletną – nie wszyscy operatorzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Pytanie 

jaka część rynku usług wod-kan została objęta badaniami - zależy od przyjętego 

miernika. Standardowym miernikiem dla olbrzymiej większości RZGW (a dokładniej 

obliczeń na ich obszarach) był iloraz: (a) ujmowanej wody wykazanej w ankietach - do 

(b) wody ujmowanej na terenie RZGW wykazywanej przez GUS. W przypadku obszaru 

administrowanego przez RZGW w Gliwicach wskaźnik ten nie jest optymalny z uwagi na 

specyficzną rolę GPW, które ujmuje olbrzymie ilości wody sprzedając ją następnie 

hurtowo innym operatorom. Z uwagi na fakt, że w obecnych badaniach GPW odmówił 

ujawnienia jakichkolwiek informacji – wspomniany iloraz jest wyjątkowo niski mimo 

objęcie olbrzymiej większości użytkowników. Możliwe różnice w metodyce prezentuje 

Tabela 1.  

Tabela 1 Wskaźnik objęcia badaniami ankietowymi 

 
wg ankiet wg GUS 

wskaźnik objęcia 
badaniami ankietowymi 

woda pobrana z ujęć 
[tys.m3/rok] 90 425,0 

174 200 
51,9% 

zużycie wody - ilość 
dostarczonej (sprzedanej) 
wody wg taryfowych grup 
odbiorców  [tys.m3/rok] 158 380,5 166 300 95,2% 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS za: Ochrona środowiska 2011,  

 

Dla analizy przeprowadzonej wg miernika „woda ujmowana na cele komunalne” – 

wskaźnik jest wyjątkowo niski – nieznacznie przekracza 50%. Doliczenie do wartości 
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„woda ujmowana..” wielkości które wykazali operatorzy jako zakup hurtowy od GPW z 

uwzględnieniem 30% strat podnosi wskaźnik do 82%. Należy zauważyć, że dane o 

zakupie/sprzedaży hurtowej wody nie były szczególnie precyzyjne i wiarygodne, nie 

wszyscy operatorzy wypełnili to pole. Wskaźnik objęcia badaniami jest zatem wyższy. 

Biorąc pod uwagę odbiorców końcowych, który uwzględnia już hurtowy zakup wody od 

GPW – wskaźnik jest bardzo wysoki i wskazuje na reprezentatywność badania – wynosi 

bowiem 95%. Brak jest możliwości analogicznego oszacowania dla ścieków, bowiem 

GUS nie podaje ilości ścieków odprowadzonych z sektora komunalnego w agregacji na 

poszczególne RZGW. 

 

Badania ankietowe pozwoliły oszacować liczbę ludności obsługiwaną przez operatorów 

komunalnych na 3 8766 tys. osób. Biorąc pod uwagę, że na terytorium administrowanym 

przez RZGW w Gliwicach żyje 3 942,9 tys. osób – próba objęła przynajmniej 98% 

wszystkich mieszkańców zakładając, że wszyscy są podłączeni do sieci wodociągowej.  

W zakresie oczyszczania ścieków badaniami objęto 3 088,0 tys. mieszkańców 

podłączonych do sieci kanalizacyjnych. Stopa objęcia badaniami odniesiona do 

wszystkich mieszkańców żyjących na terenie RZGW w Gliwicach wyniosła 78,3%. Dla 

woj. śląskiego wskaźnik podłączenia mieszkańców do kanalizacji wyniósł wg GUS 

69,1%7. Dane te nie są sprzeczne, gdyż 21% mieszkańców tego województwa żyje poza 

obszarem administrowanym przez RZGW w Gliwicach. Można domniemywać, że próba 

objęła zatem prawie wszystkich mieszkańców korzystających z kanalizacji. 

 

3.1.2 Rynek usług komunalnych na obszarze RZGW w Gliwicach 

 

Wartość rynku komunalnego zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków 

oszacowana na podstawie badań - kształtuje się na poziomie 728,6 mln zł – zaopatrzenie 

                                                           
6
 Ta wartość to efekt doszacowania próby ankietowej, w przypadku gdy operator nie podał tylko liczby 

podłączonych osób. Dodanie niekompletnych danych dało wynik na poziomie 3 305 tys. osób. 
7
 Informacje wg: Infrastruktura komunalna 2010, GUS 2012, tabl. 3. Należy jednak zauważyć, że ta sama 

instytucja – GUS w opracowaniu „Ochrona środowiska” podaje dla woj. śląskiego inny wskaźnik: 72,0% 

(tab.58(111), str. 191). 
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w wodę oraz 733,5 mln zł - odbiór ścieków8. Odnosząc odpowiednie części tych 

przychodów do mieszkańców podłączonych do sieci daje to obciążenie 125 zł/os/rok z 

tytułu zaopatrzenia w wodę oraz 156,4 zł/os/rok z tytułu odbioru ścieków. Możliwość 

dodania tych kwot istnieje wyłącznie w odniesieniu do subpopulacji posiadającej dostęp 

do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wartość uśredniona dla RZGW w Gliwicach 

będzie niższa z uwagi na fakt, że nie wszyscy mieszkańcy są podłączeniu do obu sieci. 

 

Udziały poszczególnych operatorów zdezagregowanych wg form własności wykazują na 

dużą dyspersję tego rynku. Szczegóły zaprezentowane są w Tabela 2. Udział w rynku 

mierzony jest przy pomocy trzech wskaźników: udziału wg ilości sprzedaży, 

przychodów z tej sprzedaży oraz ilości operatorów. Rekomendowanym wskaźnikiem 

jest wartość sprzedaży.  

 

Tabela 2 Podział rynku zaopatrzenia w wodę pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki i pozostałe podmioty na 

obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach 

 

sprzedaż  struktura  sprzedaż  

struktu-

ra  ilość podmiotów struktura  

jednostka tys. m3 % zł % sztuki % 

Zakłady 

budżetowe 8 446 5,3% 28 093 325 3,9% 26 31,0% 

Spółki 149 216 94,2% 697 702 120 95,8% 50 59,5% 

Pozostałe 718 0,5% 2 226 152 0,3% 8 9,5% 

Razem 158 381 100,0% 728 021 596 100,0% 84 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Informacje zawarte w tabeli opisującej rynek zaopatrzenia w wodę dają dobry kontekst 

do dalszej analizy; operatorzy zaliczeni do grupy „pozostałych” (głównie spółki wodne) 

mają poniżej 1% udziału w rynku przychodów. Jeszcze niższy udział w rynku mają 

„pozostali odbiorcy” dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków jest to ok 0,1% (patrz 

                                                           
8
 Są to wartości uzyskane z badań ankietowych. 
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Tabela 5). Dlatego też z najwyższą ostrożnością należy traktować informacje gdzie 

jednostką jest ilość operatorów a nie wartość ich usług. Mimo tych zastrzeżeń 

informacje o liczebności operatorów muszą być podawane, niska liczebność próby 

sugeruje niższą wiarygodność wyników, zaś wysoka podnosi wiarygodność badań a 

dokładnie wnioskowania na podstawie wyników. Te same uwagi dotyczą analogicznych 

agregacji przygotowanych dla Regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. 

Tabela 3 Podział rynku zaopatrzenia w wodę pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki i pozostałe podmioty dla 

Regionu Wodnego Górnej Odry 

 

sprzedaż  struktura  sprzedaż  struktura  
ilość 
podmiotów struktura  

jednostka tys. m3 % zł % sztuki % 

Zakłady 

budżetowe 2 649 4,0% 28 093 325 10,2% 12 29,3% 

Spółki 62 883 95,5% 256 199 515 92,9% 25 61,0% 

Pozostałe 318 0,5% 2 226 152 0,8% 4 9,8% 

Razem 65 849 100,0% 275 921 155 100,0% 41 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 4 Podział rynku zaopatrzenia w wodę pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki i pozostałe podmioty dla 

Regionu Wodnego Małej Wisły  

 

sprzedaż  struktura  sprzedaż  struktura  
ilość 
podmiotów struktura  

jednostka tys. m3 % zł % sztuki % 

Zakłady 

budżetowe 5 797 6,3% 19 852 120 4,4% 14 32,6% 

Spółki 86 334 93,3% 431 155 605 95,4% 25 58,1% 

Pozostałe 400 0,4% 1 092 717 0,2% 4 9,3% 

Razem 92 531 100,0% 452 100 441 100,0% 43 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 5 Podział rynku odbioru ścieków pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki i pozostałe podmioty na obszarze 

administrowanym przez RZGW w Gliwicach 

 

Ścieki 
odprowadzone 

tys. m3 % 
Przychód ze 
sprzedaży zł % 

ilość 
podmiotów % 

Zakłady 

budżetowe 6687 4,4% 20 597 313 2,8% 30 35,3% 

Spółki 145956 95,4% 711 959 243 97,1% 54 63,5% 

Pozostałe 364 0,2% 953 397 0,1% 1 1,2% 

Razem 153007 

100,0

% 733 509 952 100,0% 85 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela opisująca podział rynku dla usługi odbiór i oczyszczanie ścieków pomiędzy 

poszczególne formy prawne operatorów wskazuje, że o cechach tego rynku decydują 

spółki. Mają 97% udziału w całym rynku, zatem pozostałe podmioty są praktycznie 

pomijalne, mimo ich relatywnie wysokiej liczebności. Te same uwagi dotyczą 

analogicznych agregacji przygotowanych dla Regionów wodnych Małej Wisły i Górnej 

Odry 

Tabela 6 Podział rynku odbioru ścieków pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki i pozostałe dla Regionu Wodnego 

Górnej Odry 

 

Ścieki 
odprowadzone

tys. m3 % 
Przychód ze 
sprzedaży zł % 

ilość 
podmiotów % 

Zakłady 

budżetowe 2361 4,1% 5 917 178 2,0% 14 35,9% 

Spółki 55293 95,3% 284 995 787 97,6% 24 61,5% 

Pozostałe 364 0,6% 953 397 0,3% 1 2,6% 

Razem 58017,8356 100,0% 291 866 362 100,0% 39 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 7 Podział rynku odbioru ścieków pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki i pozostałe podmioty dla Regionu 

Wodnego Małej Wisły  

 

Ścieki 

odprowadzone 

tys. m3 % 

Przychód ze 

sprzedaży zł % 

ilość 

podmiotów % 

Zakłady 

budżetowe 4326 4,6% 14 680 134 3,3% 16 34,8% 

Spółki 90663 95,4% 426 963 456 96,7% 30 65,2% 

Pozostałe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Razem 94988,813 100,0% 441 643 590 100,0% 46 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podstawowe cechy rynku zaopatrzenia w wodę przedstawiają Tabela 8 oraz Tabela 9. 

 

Tabela 8. Opis ilościowy – usługa zaopatrzenia w wodę na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach oraz 

Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry w 2010 roku 
Cecha Jednostka RZGW GO MW 
Ilość operatorów(2)  84 41 43 
Wielkość poboru ogółem(3), 

w tym: 
tys. m3/r 

90 425 37 700 52 725 

z wody powierzchniowej(3) tys. m3/r 33 811 3 802 30 009 
z wody podziemnej tys. m3/r 48 903 33 828 15 074 

Straty wody tys. m3/r 42 471 12 536 29 935 
Długość sieci rozdzielczej (3), km 15 734 7 185 8 549 
Zużycie wody ogółem tys. m3/r 158 381 65 849 92 531 
gospodarstwa domowe tys. m3/r 119 332 51 021 68 310 
cele produkcyjne tys. m3/r 18 748 7 496  11 252 
pozostali tys. m3/r 18 356 7 331 11 025 
Liczba obsługiwanej ludności  tys. osób 3 875 932 1 696 131 2 179 802 
Wartość przychodów ogółem 
(1) mln zł/r 729,0 275,9 452,1 

gospodarstwa domowe mln zł/r 484,6 194,5 290,2 
cele produkcyjne mln zł/r 77,4 30,0 47,4 
pozostali mln zł/r 78,0 23,4 54,6 
Dopłaty gmin mln zł/r 3,6 0,3 3,3 
Koszty ogółem mln zł/r 684,7 277,7 407,0 
Opłaty za korzystanie ze 
środowiska(1) 

mln zł/r 35,9 31,0 4,9 

gospodarstwa domowe(1) mln zł/r 3,0 2,1 0,9 
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cele produkcyjne(1) mln zł/r 0,3 (,) 0,2 
pozostali(1) mln zł/r 30,2 29,1 1,2 
Opłaty podwyższone(1) mln zł/r 0,04 (,) 4,7 
Kary(1) mln zł/r 0,00 (,) 0,0 

(1) Bez doszacowania o brakujące podmioty lub podmioty które udzieliły 

niekompletnych informacji. 

(2) Włącznie z operatorami, którzy podali niekompletne informacje 

(3) Dane bez GPW 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 9. Ceny za wodę dla poszczególnych grup odbiorców na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach 

w 2010 roku 

Odbiorca cena za wodę zł/m3 średni ważony koszt 

dostarczenia wody, zł/m3  brutto netto (bez VAT) 

 średnia ważona mediana  

Gospodarstwa 

domowe 4,61 4,26 3,97 

4,32 Produkcja 

przemysłowa 5,08 4,70 4,175 

Pozostali 4,70 4,35 4,15 

Źródło Opracowanie własne 

 

Tabela 10. Ceny za wodę dla poszczególnych grup odbiorców dla Regionu Wodnego Górnej Odry w 2010 roku 

Odbiorca cena za wodę zł/m3 średni ważony koszt 

dostarczenia wody, zł/m3  brutto netto (bez VAT) 

 średnia ważona mediana  

Gospodarstwa 

domowe 4,37 4,04 3,56 

4,22 Produkcja 

przemysłowa 4,36 4,04 3,61 

Pozostali 4,37 4,04 3,59 

Źródło Opracowanie własne 
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Tabela 11. Ceny za wodę dla poszczególnych grup odbiorców dla Regionu Wodnego Małej Wisły w 2010 roku 

Odbiorca cena za wodę zł/m3 średni ważony koszt 

dostarczenia wody, zł/m3  brutto netto (bez VAT) 

 średnia ważona mediana  

Gospodarstwa 

domowe 4,78 4,43 4,29 

4,40 Produkcja 

przemysłowa 5,55 5,14 4,4 

Pozostali 4,92 4,55 4,40 

Źródło Opracowanie własne 

 

Analogicznie, podstawowe cechy rynku odbioru i oczyszczania ścieków przedstawiają 

Tabela 12 oraz Tabela 13. 

 

Tabela 12. Opis ilościowy– usługa odbioru i oczyszczania ścieków na obszarze administrowanym przez RZGW w 

Gliwicach oraz Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry w 2010 roku 
  RZGW GO MW 

Długość sieci ogólnospławnej km 22 683 160903 5 780 
Ścieki odprowadzone ogółem 

tys. m3/rok 

153 007 58 018 94 989 

Ścieki od gospodarstw domowych 99 408 39 708 59 699 

Ścieki z przemysłu 24 200 6 938  17 262 

Ścieki pozostałe 25 310 8 345 16 965 

Ludność podłączona do kanalizacji tys. osób 3 087,7 1 270,5 1 817,3 

Liczba oczyszczalni mechanicznych(1) 

- 

14 9 5 
Liczba oczyszczalni biologicznych(1) 85 46 39 
Liczba oczyszczalni biologicznych 
wysokoefektywnych(1) 

50 18 32 

Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie-mech 

tys. osób 

27,2 2,9 24,2 

Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie-biolog 

429,3 100,0 329,4 

Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie-biol-wysokoefektywne 

2 282,9  908,4 1 374,5 

Przychody ogółem 

mln zł 

733,5 291,9 441,6 
Przychody od gospodarstw domowych 388,2 152,9 235,3 
Przychody z przemysłu 82,5 25,4 27,2 
Przychody pozostali 102,2 26,0 76,2 
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Koszty ogółem(2) 676,6 289,1 387,5 
Amortyzacja 153,7 80,2 73,5 
Podatek od nieruchomości 62,2 29,5 32,7 
Opłaty za dzierżawę 37,3 6,2 31,1 
Opłaty za korzystanie ze środowiska 17,6 3,4 14,2 
Opłaty podwyższone 14,1 0,4 13,8 
Kary 0,06 (,) (,) 

(1) 10 z 85 operatorów nie podało liczby oczyszczalni, którymi dysponują, 

zaprezentowane dane są zatem niekompletne 

(2) Bez doszacowania – 12 operatorów (z 85) nie podało informacji o kosztach 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Tabela 13. Przegląd cen za odbiór i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup użytkowników, operatorzy 

działający na terenie RZGW w Gliwicach w 2010 r. 

 

Odbiorca cena za ścieki zł/m3 średni ważony koszt 

usługi, zł/m3  brutto netto 

 średnia ważona mediana  

Gospodarstwa domowe 5,63 5,22 5,10 

4,64 Produkcja przemysłowa 5,97 5,53 5,44 

Pozostali 5,60 5,18 5,42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Tabela 14. Przegląd cen za odbiór i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup użytkowników, operatorzy 

działający w Regionie Wodnym Górnej Odry w 2010 r. 

 

Odbiorca cena za ścieki zł/m3 średni ważony koszt 

usługi, zł/m3  brutto netto 

 średnia ważona mediana  

Gospodarstwa domowe 6,02 5,57 5,10 

4,98 Produkcja przemysłowa 6,04 5,59 5,42 

Pozostali 5,06 4,69 5,40 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Tabela 15. Przegląd cen za odbiór i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup użytkowników, operatorzy 

działający w Regionie Wodnym Małej Wisły w 2010 r. 

Odbiorca cena za ścieki zł/m3 średni ważony koszt 

usługi, zł/m3  brutto netto 

 średnia ważona mediana  

Gospodarstwa domowe 5,38 4,98 5,15 

4,08 Produkcja przemysłowa 5,95 5,51 5,46 

Pozostali 5,86 5,42 5,43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

3.1.3 Analiza związku pomiędzy formą własności a cenami usług 

 

Przegląd cen za zaopatrzenie w wodę zagregowanych według form własności 

operatorów jest zamieszczony w Tabela 16. Z uwagi na duże zróżnicowanie wielkości 

operatorów (mierzonych ich wielkością sprzedaży) porównania zostały wykonywane 

przy użyciu median (zaznaczonych boldem w Tabela 16). 

Tabela 16. Zróżnicowanie cen za wodę według form własności operatorów, obszar RZGW w Gliwicach  dane w zł/m3 

za rok 2010, ceny netto 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodarstwa 
domowe 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia 
ważona 3,67 3,76 3,04 

26 odchylenie 
standardowe 0,63 0,74 0,81 

mediana 3,53 3,53 3,52 

Spółki 

średnia 
ważona 4,31 4,75 4,42 

50 odchylenie 
standardowe 0,95 1,01 1,07 

mediana 4,40 4,41 4,40 

Pozostali 
operatorzy 

średnia 
ważona 2,89 2,67 3,38 

8 odchylenie 
standardowe 0,86 0,95 0,95 

mediana 2,78 3,70 3,70 

Ogółem 

średnia 
ważona 4,26 4,70 4,35 

84 odchylenie 
standardowe 1,00 1,03 1,08 

mediana 3,97 4,18 4,15 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W powyższej tabeli zaskakuje całkiem duże zbliżenie cen pomiędzy poszczególnymi 

grupami odbiorców/konsumentów (porównanie w poziomie pomiędzy kolumnami), dla 

zakładów budżetowych i spółek. Koszty świadczenia usług w tym samym miejscu są 

bardzo zbliżone o ile nie identyczne, więc taki brak zróżnicowania świadczy o raczej 

śladowych subsydiach krzyżowych (skrośnych) pomiędzy poszczególnymi grupami 

odbiorców – i jest zjawiskiem pozytywnym. Uwaga ta dotyczy wszystkich dwóch 

podstawowych form prawnych operatorów jakie podlegały badaniu mających ponad 

99% rynku. 

 

Zróżnicowanie cen pomiędzy zbiorowościami operatorów pogrupowanymi wg form 

prawnych jest znaczące. Próby nie są duże co nie usprawiedliwia jednak faktu sporych 

rozbieżności wewnątrz analizowanych zbiorowości, który to stan mierzony jest przy 

pomocy odchylenia standardowego. Porównanie wartości średnich +/- odchylenia 

standardowe które przedstawia   



Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju w regionach wodnych 
na obszarze działania RZGW Gliwice 

 

 

27 

Rysunek 1 wskazuje, że różnice pomiędzy cenami w grupie zakładów budżetowych i 

spółek nie są do końca oczywiste. Co prawda mediany różnią się aż o 87 gr/m3 a średnie 

ważone o 64 gr/m3 (w obu przypadkach wyższe ceny mają spółki) to jednak bez 

specjalnych trudności można znaleźć zbiorowość zakładów budżetowych mających ceny 

wyższe od spółek. Jest to efekt dość wysokich odchyleń standardowych – rzędu 20% 

wartości uśrednionych. 
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Rysunek 1 Porównanie cen i ich zmienności dla taryfy stosowanej wobec gospodarstw domowych, ceny netto 

za rok 2010 

  

Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z wymogami, analogiczne obliczenia przeprowadzono rozdzielnie dla regionów 

wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry. Z uwagi na niewielkie liczebności próby wyniki te 

nie są miarodajne i nie zostały zinterpretowane.  

Tabela 17. Zróżnicowanie cen za wodę według form własności operatorów, Region Wodny Górnej Odry dane w zł/m3 

za rok 2010, ceny netto 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodars
twa 
domowe 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia ważona 3,19 3,23 3,09 

12 
odchylenie 
standardowe 0,59 0,74 0,81 

mediana 2,93 2,93 2,93 

Spółki 

średnia ważona 4,08 4,07 4,08 

25 odchylenie 
standardowe 0,95 1,01 1,07 
mediana 4,15 4,15 3,99 

Pozostali 
operatorzy 

średnia ważona 3,42 3,33 4,50 

4 odchylenie 
standardowe 0,86 0,95 0,95 
mediana 3,00 3,75 3,75 

Ogółem 

średnia ważona 4,04 4,04 4,04 

41 odchylenie 
standardowe 0,76 0,77 0,81 
mediana 3,56 3,61 3,59 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 18. Zróżnicowanie cen za wodę według form własności operatorów, Region Wodny Małej Wisły dane w zł/m3 

za rok 2010, ceny netto 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodarstwa 
domowe 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia 
ważona 3,90 4,00 3,01 

14 odchylenie 
standardowe 0,39 0,74 0,81 

mediana 3,88 3,95 3,95 

Spółki 

średnia 
ważona 4,48 5,20 4,65 

25 odchylenie 
standardowe 0,95 1,01 1,07 
mediana 4,57 4,57 4,57 

Pozostali 
operatorzy 

średnia 
ważona 2,28 2,30 3,22 

4 odchylenie 
standardowe 0,86 0,95 0,95 
mediana 2,40 3,70 3,70 

Ogółem 

średnia 
ważona 4,43 5,14 4,55 

43 odchylenie 
standardowe 1,09 1,09 1,16 
mediana 4,29 4,40 4,40 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Analogiczne obliczenia przeprowadzono dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków. 

Wyniki prezentuje Tabela 19. 

 

Tabela 19. Zróżnicowanie cen za odbiór i oczyszczanie ścieków według form własności operatorów, obszar RZGW w 

Gliwicach dane w zł/m3 za rok 2010, ceny netto 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodarstwa 
domowe 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia 
ważona 4,57 5,95 4,88 

30 odchylenie 
standardowe 1,39 1,68 1,49 

mediana 4,29 5,11 5,04 

Spółki 

średnia 
ważona 5,25 5,52 5,19 

54 odchylenie 
standardowe 2,40 2,34 2,38 
mediana 5,42 5,49 5,48 
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Pozostali 
operatorzy 

średnia 
ważona 3,40 3,40 (-) 

1 odchylenie 
standardowe x x x 
mediana 3,40 3,40 3,40 

Ogółem 

średnia 
ważona 5,22 5,53 5,18 

85 odchylenie 
standardowe 2,17 2,15 2,14 
mediana 5,10 5,44 5,42 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przeciwnie (niż dla taryf za wodę) występuje dość spore zróżnicowanie cen dla 

poszczególnych grup odbiorców. Wniosek taki można sformułować zarówno obserwując 

mediany jak i średnie ważone. Bez względu na formę własności operatora przetwórstwo 

przemysłowe ma wyższe ceny – z uwagi na potencjalną atypowość składu ścieków i 

możliwe wyższe ładunki – trudno jest rozstrzygnąć czy mamy tu do czynienia z 

uzasadnionym zróżnicowaniem cen czy subwencjami krzyżowymi. 

 

Uogólnienia i konkluzje są trudne z jeszcze innego (niż duże zróżnicowania cen 

wewnątrz analizowanych zbiorowości) powodu – mającego znaczenie zarówno w 

przypadku zaopatrzenia w wodę jak i odbioru ścieków. Zbiory operatorów podzielone 

wg form własności nie są do siebie do końca porównywalne z uwagi na skalę działania. 

Analizując ilość świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków zakłady budżetowe to 

niecałe 3% rynku, spółki 97% (czyli jest to stosunek wielkości 1:32), zaś pozostali 

operatorzy to zaledwie 0,1% rynku. Trudno jest zatem porównywać zakłady budżetowe 

do spółek a pozostali operatorzy tworzą absolutny margines. Porównania tabelaryczne 

(Tabela 16 i Tabela 19)  gdzie operatorzy zajmują identyczną ilość wierszy każdy - 

stwarzają jedynie złudne poczucie porównywalności wszystkich grup względem siebie. 

Zgodnie z wymogami, analogiczne obliczenia przeprowadzono rozdzielnie dla regionów 

wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry. Z uwagi na niewielkie liczebności próby wyniki te 

nie są miarodajne i nie zostały zinterpretowane.  
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Tabela 20. Zróżnicowanie cen za odbiór i oczyszczanie ścieków według form własności operatorów, Region Wodny 

Górnej Odry, dane w zł/m3 za rok 2010, ceny netto 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodarstwa 

domowe 
Przetwórstwo 

przemysłowe 
Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia ważona 4,45 5,20 4,66 

14 
odchylenie 
standardowe 1,02 1,59 1,59 

mediana 4,36 4,62 4,62 

Spółki 

średnia ważona 5,63 5,63 4,69 

24 odchylenie 
standardowe 1,54 1,46 1,59 
mediana 5,55 5,62 5,62 

Pozostali 
operatorzy 

średnia ważona 3,40 3,40 (-) 

1 odchylenie 
standardowe x x (-) 
mediana 3,40 3,40 3,40 

Ogółem 

średnia ważona 5,57 5,59 4,69 

39 odchylenie 
standardowe 1,50 1,58 1,64 
mediana 5,10 5,42 5,40 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 21. Zróżnicowanie cen za odbiór i oczyszczanie ścieków według form własności operatorów, Region Wodny 

Małej Wisły, dane w zł/m3 za rok 2010, ceny netto 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodarstwa 

domowe 
Przetwórstwo 

przemysłowe 
Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia ważona 4,63 6,05 5,38 

16 
odchylenie 
standardowe 1,65 1,67 1,33 

mediana 4,21 5,55 5,27 

Spółki 

średnia ważona 
5,00 5,47 5,42 

30 odchylenie 
standardowe 2,92 2,86 2,87 
mediana 5,26 5,43 5,43 

Pozostali 
operatorzy 

średnia ważona 
x 

x x 

0 odchylenie 
standardowe 

x x x 

mediana x x x 

Ogółem 

średnia ważona 
4,98 5,51 5,42 

46 odchylenie 
standardowe 2,60 2,50 2,45 
mediana 5,15 5,46 5,43 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.1.4 Analiza związku pomiędzy formą własności a wielkością amortyzacji 

 

Kategorię odpisów amortyzacyjnych i opłat za dzierżawę/użyczenie infrastruktury 

należy analizować łącznie. Uzasadnienie tej decyzji jest następujące: w zależności od 

tego jaką część środków trwałych umożliwiających prowadzenie usług posiadają sami 

operatorzy, a jaką część dzierżawią - operatorzy mają możliwość/stoją przed 

koniecznością: 

 naliczania odpisów amortyzacyjnych (jeżeli są właścicielami środków trwałych), 

 uiszczania opłat za użyczenie (jeżeli korzystają z cudzego majątku), 

 obu wymienionych powyżej procesów jeżeli majątek jest mieszany (część należy 

do operatora, a część np. do gminy). 

W praktyce zidentyfikowano wszystkie 3 wymienione sytuacje, dlatego niemiarodajne 

jest porównywanie operatorów wg tylko jednej z cech (samej amortyzacji lub samych 

opłat). Wniosek ten odnosi się zarówno do usługi zaopatrzenia w wodę jak i usługi 

odbioru i oczyszczania ścieków. 

 

Dla usługi zaopatrzenia w wodę odpisy amortyzacyjne wykazało 61 (z 84 podmiotów), 

opłaty za dzierżawę/użyczenie16, przy czym 15 operatorów wykazało obie formy. Tak 

więc próba operatorów, którzy wykazali jakiekolwiek koszty z tytułu odpisów lub opłat 

za dzierżawę liczyła 62podmioty, mających 94% rynku mierzonego ilością sprzedanej 

wody. Z punktu widzenia ilości wody, a więc wielkości rynku – badania objęły olbrzymią 

większość tego rynku. Danych o amortyzacji/opłacie za użyczenia nie ujawniły tylko 

bardzo małe podmioty. Wyniki badań zestawione są w Tabela 22. Na ich podstawie 

można sformułować kilka wniosków: 

a) istnieje pewna różnica w kosztach jednostkowych zbioru operatorów, który 

wykazał koszty z tytułu amortyzacji opłat za użyczenie/dzierżawę a pełną 

zbiorowością operatorów (4,49 vs 4,32 zł/m3). Wniosek ten wynika 

prawdopodobnie z faktu, że olbrzymia większość podmiotów która nie podała 

danych o amortyzacji i opłatach za dzierżawę – też je nalicza ale nie umieściła ich 

w ankiecie, 
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b) udział amortyzacji i opłat za dzierżawę w kosztach ogółem wynosi około 11% z 

bardzo niewielkim zróżnicowaniem, pomiędzy poszczególnymi formami 

własności operatorów. Różnice w udziale pojawiają się w momencie głębszej 

dezagregacja próby na obszary dorzeczy Tabela 22 i Tabela 23. Jednak liczebność w 

poszczególnych podgrupach oscyluje tam wokół kilku podmiotów co 

dyskwalifikuje takie wyniki. Dlatego tez dalsza interpretacja na poziomie 

dorzeczy nie będzie prowadzona. 

 

Tabela 22. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi zaopatrzenia w wodę wg form własności na 

obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach, 2010 rok 
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Forma 

własności 
zł/m3  % tys. m3/r % 

Zakłady 

budżetowe 
0,47 3,15 8 26 31% 2 883 8 446 34,1% 

Spółki 
0,50 4,53 46 50 92% 144 913 149 216 97,1% 

Pozostałe 
0,40 3,31 8 8 100% 718 718 100,0% 

Ogółem 
0,50 4,49 62 84 74% 148515 158381 93,8% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 23. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi zaopatrzenia w wodę wg form własności w 

Regionie Wodnym Górnej Odry, 2010 rok 
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Forma 

własności 
zł/m3  % tys. m3/r % 

Zakłady 

budżetowe 
0,88 3,96 2 12 17% 385 2 649 14,5% 

Spółki 
0,48 4,56 22 25 88% 58 805 62 883 93,5% 

Pozostałe 
0,17 3,63 4 4 100% 318 318 100,0% 

Ogółem 
0,49 4,55 28 41 68% 59508 65850 90,4% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 24. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi zaopatrzenia w wodę wg form własności w 

Regionie Wodnym Małej Wisły, 2010 rok 
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Forma 

własności 
zł/m3  % tys. m3/r % 

Zakłady 

budżetowe 
0,41 3,03 6 14 43% 2 498 5 797 43,1% 

Spółki 
0,52 4,51 24 25 96% 86 108 86 334 99,7% 

Pozostałe 
0,58 3,06 4 4 100% 400 400 100,0% 

Ogółem 
0,51 4,46 34 43 79% 89007 92531 96,2% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków odpisy amortyzacyjne wykazało 60 

podmiotów, opłaty za dzierżawę 16, przy czym 16 operatorów wykazało obie formy. Tak 

więc próba operatorów, którzy wykazali jakiekolwiek koszty z tytułu odpisów lub opłat 

za dzierżawę liczyła 60 podmiotów (na 85 ankietowanych) , odbierających 94,6% 

ścieków z analizowanej próby badawczej na terenie RZGW w Gliwicach. Z punktu 

widzenia ilości ścieków, a więc wielkości rynku – badania objęły olbrzymią większość 

tego rynku. Danych o amortyzacji/opłacie za użyczenia nie ujawniły tylko bardzo małe 

podmioty. Wyniki badań zestawione są w Tabela 25. 
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Tabela 25. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi odbioru i oczyszczania ścieków, wg form 

własności, obszar RZGW w Gliwicach, 2010r 
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Forma 

własności 
zł/m3  % tys. m3/r % 

Zakłady 

budżetowe 2,11 4,49 11 30 37% 2252 6 687 33,7% 

Spółki 1,31 4,58 49 54 91% 142457 145 956 97,6% 

Pozostałe (-) (-) 0 1 0% 0 364 0,0% 

Ogółem 1,32 4,58 60 85 71% 144709 153006,6 94,6% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na podstawie zaprezentowanych wyników można sformułować następujące wnioski: 

a) nie ma wyraźnej różnicy w kosztach jednostkowych zbioru operatorów, który 

wykazał koszty z tytułu amortyzacji opłat za użyczenie/dzierżawę a pełną 

zbiorowością operatorów (4,58 vs 4,42 zł/m3). Wniosek ten wynika 

prawdopodobnie z faktu, że olbrzymia większość podmiotów która nie podała 

danych o amortyzacji i opłatach za dzierżawę – też je nalicza ale nie umieściła ich 

w ankiecie, 

b) udział amortyzacji i opłat za dzierżawę w kosztach ogółem wynosi około 29%, 

czyli blisko trzykrotnie więcej niż dla zaopatrzenia w wodę. Dla spółek wskaźnik 

ten wyniósł 28,5%, dla zakładów budżetowych – zadziwiająco więcej – 47%. 
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c) zgodnie z wymogami przeprowadzono analizę w dezagregacja na regiony wodne 

(Tabela 26 i Tabela 27), jednak jej wyniki z racji małych liczebności prób nie są 

reprezentatywne. 

 

Tabela 26. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi odbioru i oczyszczania ścieków, wg form 

własności, Region Wodny Górnej Odry, 2010r 
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Forma 

własności 
zł/m3  % tys. m3/r % 

Zakłady 

budżetowe 3,49 6,02 3 14 21% 449 2 361 19,0% 

Spółki 1,63 5,37 20 24 83% 51998 55 293 94,0% 

Pozostałe x x 0 1 0% 0 364 0,0% 

Ogółem 1,65 5,38 23 39 59% 52447 58017,84 90,4% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 27. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi odbioru i oczyszczania ścieków, wg form 

własności, Region Wodny Małej Wisły, 2010r 
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Forma 

własności 
zł/m3  % tys. m3/r % 

Zakłady 

budżetowe 1,76 4,11 8 16 50% 1802 4 326 41,7% 

Spółki 1,12 4,13 29 30 97% 90459 90 663 99,8% 

Pozostałe x x 0 0 x 0 0 x 

Ogółem 1,13 4,13 37 46 80% 92262 94988,81 97,1% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

3.1.5 Analiza związku pomiędzy wielkością operatora a cenami usług 

 

Oczekiwanym zjawiskiem ale o charakterze intuicyjnym jest występowanie tzw. efektu 

skali polegającego na obniżaniu się jednostkowych kosztów produkcji wraz ze wzrostem 

skali produkcji. W niniejszych badaniach utożsamiono skalę produkcji ze skalą 

sprzedaży (różniąca się od wielkości produkcji o straty i zużycie na cele technologiczne). 

Hipotezę o efekcie skali poddano weryfikacji na przygotowanej wcześniej próbie 

badawczej, liczącej 72 podmioty9. Statystyczna analiza badanej zbiorowości nie 

wykazała jakiegokolwiek związku pomiędzy roczną wielkością sprzedaży, a 

jednostkowym kosztem produkcji wody. Przeprowadzono analizę regresji przy użyciu 

funkcji: liniowej, logarytmicznej, wykładniczej, potęgowej i wielomianowej - co nie 
                                                           
9 Wymagany zestaw informacji to: wielkość sprzedaży oraz jednostkowy koszt dostarczania wody. 
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doprowadziło do opisania istniejącego zjawiska jakąkolwiek funkcją o stopniu 

dopasowania (R2) większym niż 0,019 (za miarodajny opis przyjmuje się funkcje o 

stopniu dopasowania powyżej 0,90). Ilustracja tej zależności (a raczej jej braku) 

widoczna jest na Rysunek 2. Generalną konkluzją jest zatem wniosek, że przy 

zaopatrzeniu w wodę wielkość operatora nie wpływa znacząco na koszty jego 

działalności.  

Rysunek 2 Analiza wpływu wielkości operatora na koszt jednostkowy zaopatrzenia w wodę dla podmiotów 

działających na terenie RZGW w Gliwicach 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Brak dopasowania można tłumaczyć niewielką liczebnością próby. Należy jednak 

zauważyć, że dla prób liczących 430 operatorów (badania RZGW w Krakowie, za ten sam 

rok 2010) stopień dopasowania modelu również nie przekroczył 0,02.  

 

W przypadku usługi odbioru i oczyszczania ścieków weryfikacji poddano efekt skali – w 

pewnej analogii do badań dotyczących zaopatrzenia w wodę. Hipotezę o efekcie skali 

poddano weryfikacji na przygotowanej wcześniej próbie badawczej (próba liczyła tym 

razem 72 operatorów, dla których zebrano dane o jednostkowym koszcie i ilości 

świadczonych usług).  
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Analiza badanej zbiorowości nie wykazała istotnego statystycznie związku pomiędzy 

roczną wielkością odbieranych/oczyszczanych ścieków, a jednostkowym kosztem tej 

działalności. Przeprowadzono analizę regresji przy użyciu funkcji: liniowej, 

logarytmicznej, wykładniczej, potęgowej i wielomianowej - co nie doprowadziło do 

opisania hipotetycznego związku funkcją o stopniu dopasowania (R2) większym niż 0,1 

(za miarodajny opis przyjmuje się funkcje o stopniu dopasowania powyżej 0,90). 

Stopień dopasowania jest wyższy niż dla zaopatrzenia w wodę ale nadal dalece 

niewystarczający. Uzasadnienie braku wyraźnych efektów skali jest jeszcze bardziej 

różnorodne niż w przypadku procesu zaopatrzenia w wodę. Efekty skali mogą odegrać 

istotną rolę, o ile poziom obciążenia (relacja przepustowości istniejącej technologii do 

faktycznej ilości ścieków dopływających) operatorów będzie porównywalny. Przy 

dużych kosztach stałych kluczowa wydaje się ilość świadczonych usług, ale w 

odniesieniu do potencjalnych możliwości, a nie w oderwaniu od projektowanej 

przepustowości infrastruktury. Kolejną zmienną wpływającą na koszt jest efektywność 

procesu oczyszczania ścieków. Badania na dużej próbie operatorów w Polsce10 

wykonane na bazie danych zebranej przy okazji poprzedniego cyklu planistycznego 

zaowocowały znalezieniem modelu (rozłącznego dla poszczególnych typów 

oczyszczania) o stopniu dopasowania R2 = 0,87 dla oczyszczalni dwustopniowych i 0,86 

dla wysokosprawnego usuwania azotu i fosforu11. Zbiorowość operatorów na terenie 

RZGW w Gliwicach jest 15-krotnie niższa i nie pozwala na zastosowanie tak 

zaawansowanych metod – w badanej zbiorowości brak jest zatem widocznych 

związków. Ilustracja opisanych zależności znajduje się na rysunku 3.  

  

                                                           
10 Ponad 1100 operatorów odbierających 81% ścieków w Polsce. 
11 Berbeka K., Czajkowski M., Markowska A., Municipal wastewater treatment in Poland – 

efficiency,costs and returns to scale. Water Science & Technology No 66.2, 2012 IWA Publishing. 
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Rysunek 3 Analiza wpływu wielkości operatora na koszt jednostkowy odbioru i oczyszczania ścieków dla 

podmiotów działających na terenie RZGW w Gliwicach 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

3.1.6 Próba określenia związków wymienionych w punktach 1-3 w modelu 

wieloparametrowym 

 

Zgodnie z zapisami wymagań szczegółowych dla niniejszego projektu podjęto próbę 

określenia wpływu trzech cech równocześnie na ceny końcowe usług. Dotychczasowe 

badania wykazały brak istotnego wpływu pojedynczych cech, takich jak: forma 

własności, wielkość operatora czy też sposób i wielkość naliczania pochodnych kosztów 

inwestycyjnych na cenę końcową usług. W tej próbie zbudowano model 

wieloparametrowy, który miał za zadania zweryfikować wpływ trzech wymienionych 

czynników w oddziaływaniu łącznym na cenę usług. Działanie takie ma na celu 

uwzględnienie przypadków znoszenia się przeciwstawnych tendencji przez dobrane 

cechy. Z uwagi na różne jednostki zestawionych cech (zł/m3, zł/r, m3, cechy 

y = -0.566ln(x) + 9.1784 
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przymiotnikowe) wszystkie dane liczbowe przed wielowymiarową analizą regresji 

poddano standaryzacji12. Umożliwiło to weryfikację poniższej hipotezy. 

 

Hipoteza 

Koszt dostarczanej wody jest funkcją następujących zmiennych niezależnych: wielkości 

operatora, formy organizacyjno-prawnej operatora, wielkości naliczanych odpisów 

amortyzacyjnych i opłat za użyczenie 

 

Uzasadnienie: 

Potoczna opinia wiąże zmienne niezależne wymienione w hipotezie 1 z ceną świadczonych 

usług. Rozumowanie takie nie jest do końca prawidłowe. Cena usługi nie zależy wyłącznie do 

kosztów jej świadczenia, ale również od politycznej woli organu zatwierdzającego 

(najczęściej władze gminy). Duży polityczny opór wobec urealniania cen może doprowadzić 

do deprecjacji majątku i sztucznego utrzymywania cen poniżej kosztów. Dlatego też 

rozdzielono pojęcie ceny od pojęcia kosztu jednostkowego   

Zapis formalny: 

 

Kj = f(w,o,t)        Równanie 1 

gdzie: 

Kj – koszt jednostkowy usługi zaopatrzenia w wodę (dla gospodarstw domowych), 

w – wielkość operatora; przyjęto pomiar wielkości przy pomocy rocznej sprzedaży 

m3/rok,  

o – forma organizacyjno-prawna; poszczególne formy własności zastąpiono 

wartościami liczbowymi wg schematu 

                                                           
12

 Standaryzację przeprowadzono wg wzoru X’ = (X-Xśr)/St dev X, gdzie Xśr – średnia ze zbioru 

standaryzowanej cechy a Stdev X – odchylenie standardowe w badanym zbiorze. 
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Forma organizacyjno-prawna operatora Wartość w modelu 

dopasowania 

Spółka z o.o.+ S.A. 1 

Gminne, gminne zb. + przeds. państwowe 2 

Spółka wodna + inne 3 

t – wielkość amortyzacji i opłat za użyczenie w zł przypadającej na 1 m3 wody 

sprzedanej.  

 

Weryfikacja hipotezy: 

Badanie przeprowadzono na próbie 72 operatorów. Nie odnaleziono związku pomiędzy 

wyspecyfikowanymi cechami a wskaźnikiem kosztu jednostkowego. Równanie regresji 

liniowej o stopniu dopasowania (R2 = 0,21) a więc wysoce niewystarczający do tłumaczenia 

analizowanych zjawisk.  

Tabela 28 Statystyki regresji cz. 1 

Statystyki regresji 

Wielokrotność R 0,46201 

R kwadrat 0,213453 

Dopasowany R 

kwadrat 0,178753 

Błąd standardowy 0,906227 

Obserwacje 72 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 29 Statystyki regresji cz. 2 

  Współczynniki 

Błąd 

standardowy t Stat 

Wartość-

p 

Dolne 

95% 

Górne 

95% 

Dolne 

95,0% 

Górne 

95,0% 

Przecięcie 6,12E-16 0,1068 5,73E-15 1 -0,21312 0,213116 -0,21312 0,213116 

Zmienna X 1 0,094777 0,108631 0,872464 0,386026 -0,12199 0,311547 -0,12199 0,311547 

Zmienna X 2 -0,09839 0,111132 -0,88537 0,379078 -0,32015 0,123368 -0,32015 0,123368 

Zmienna X 3 0,458455 0,11063 4,144033 9,66E-05 0,237696 0,679214 0,237696 0,679214 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.1.7 Analiza subsydiów krzyżowych pomiędzy gospodarstwami domowymi a innymi 

odbiorcami usług wodno-ściekowych 

 

Analiza oparta jest o uproszczone założenie, że świadczenie usług zaopatrzenia w wodę 

na terenie aglomeracji związane jest z takimi samymi kosztami, bez względu na grupę 

odbiorców tej usługi13.  

 

Badanie, czy podmioty różnicują ceny wobec różnych grup odbiorców czy też nie, 

zostało wykonane na pełnej próbie 84 operatorów. Ceny jednolite stosowało 62 

operatorów (75,4% sprzedanej wody14), ceny zróżnicowane – 22 operatorów (24,6% 

sprzedanej wody). W związku z powyższym obserwacje dotyczące subsydiów 

krzyżowych (skrośnych) można prowadzić (hipotetycznie)15 dla grupy 22 operatorów. 

W zbiorowości opisanych 22 podmiotów zaobserwowano następujące zjawiska: 

a) 3 operatorów stosuje zróżnicowane ceny dla poszczególnych grup odbiorców ale 

wszystkie są powyżej jednostkowych kosztów, można zatem mówić o 

zróżnicowanej marży ale nie o złamaniu zasady płaci użytkownik – ceny dla 

wszystkich klientów pokrywają bowiem koszty. 

b) 4 operatorów nie podało pełnego kompletu danych w związku z czym nie byli 

brani w dalszych obliczeniach pod uwagę. 

c) Najczęściej subsydiowano gospodarstwa domowe aczkolwiek napotkano (3 razy) 

na specjalne taryfy dla szpitali, szkół itp. 

d) Stosowanie subwencji krzyżowych nie gwarantuje osiągniecia zysku. W badanej 

próbie 9 z 18 operatorów nadal miała koszty wyższe od przychodów. 

e) Zbadano jednostkowe opłaty za pobór wód w dezagregacji na poszczególne 

grupy odbiorców. Maksymalna różnica pomiędzy jednostkowymi opłatami dla 

poszczególnych grup odbiorców wyniosła 0,20 zł/m3. Zróżnicowanie cen dla tych 

                                                           
13

 Założenie takie opiera się o podobne koszty fakturowania zużycia oraz o zbliżoną nierównomierność poboru – 

wpływająca na koszty magazynowania itp. Ewentualne różnice w kosztach odczytów wodomierzy i 

fakturowania oddaje opłata stała. Ewentualne zróżnicowanie w opłatach za pobór wód zostało uwzględnione w 

analizie. 
14

 Wartości w procentach nie są liczone na podstawie ilości operatorów ale ich udziału w rynku sprzedaży wody. 
15

 Do wykonania obliczeń potrzebne są jeszcze jednostkowe koszty oraz ilości wody sprzedane poszczególnym 

grupom odbiorców. Brak niektórych z wymienionych informacji ograniczy liczebność operatorów. 
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grup odbiorców sięgało 3,27 zł/m3. Trudno zatem usprawiedliwiać o tyle wyższe 

ceny dla innych (niż ludność) odbiorców wyższymi opłatami za korzystanie ze 

środowiska. Trzeba jednak zaznaczyć, że zróżnicowanie cen większe niż 0,20 

zł/m3 wykazało jedynie 10 z 22 podmiotów.  

 

Stosowanie subwencji krzyżowych nie poprawia znacząco wyniku finansowego 

operatorów stosujących taką procedurę. Stopa zwrotu dla zbiorowości 18 podmiotów 

różnicujących ceny wyniosła 93,4% wobec 102,4% dla całej populacji. Różnica wyniosła 

zatem 9 punktów procentowych – była zatem znacząca, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

fakt, że 6 z 18 podmiotów dodatkowo otrzymywał dopłatę z gminy do działalności 

operacyjnej.  

Z uwagi na niewielką liczebnie próbę i dane o ograniczonej wiarygodności cały proces 

wnioskowania ma dość umiarkowaną wiarygodność. Patrząc z punktu widzenia 

wielkości przepływów finansowych proces subsydiowania skrośnego nie jest znaczący. 

Dla badanej zbiorowości 18 operatorów oszacowano kwotę subsydiowania na 25,3 mln 

zł. Z tego ok 4 mln zł to dopłaty do szczególnych użytkowników takich jak szpitale itp. 

Kwota ta odniesiona do przychodów tych samych operatorów daje 15%. Odniesiona do 

ludności zaopatrywanej przez 18 badanych operatorów daje poziom subsydiowania w 

wysokości 34 zł na osobę rocznie. Ta sama kwota odniesiona do przychodów wszystkich 

badanych operatorów na terenie RZGW w Gliwicach daje 3,6%. Nie można zatem mówić 

o zjawisku subsydiowania skrośnego jako o zjawisku masowym i mocno wypaczającym 

strukturę cen i przychodów.  

 

Podobna analiza dla odbioru i oczyszczania ścieków nie jest już tak jednoznaczna. Brak 

jest bowiem merytorycznych przesłanek dla oceny czy zrzut ścieków pochodzących z 

produkcji przemysłowej i pozostałych odbiorców generuje takie same koszty 

oczyszczania jak zrzut typowych ścieków komunalnych wytwarzanych przez sektor 

gospodarstw domowych. Za przyjęciem takiego założenia przemawiają jednak wymogi 

zawarte w dwóch aktach prawnych normujących dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń 

w ściekach wprowadzanych do kanalizacji komunalnej. Chodzi o rozporządzenie 

Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
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dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964) oraz o Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1538). Zawarte tam standardy emisyjne nie są 

tożsame ze składem typowych ścieków bytowych ale wyraźnie ograniczają zrzuty w 

zakresie bardzo wysokich stężeń poszczególnych zanieczyszczeń. Nie ma więc 

(zakładając marginalne działania pozaprawne) możliwości aby oczyszczanie ścieków 

przemysłowych generowało koszty znacząco wyższe. 

 

Badana próba liczyła 85 operatorów z których 23 wykazało zróżnicowanie cen w 

poszczególnych grupach taryfowych (28,6% odprowadzanych ścieków). Pozostałych 62 

operatorów stosowało ceny jednolite (71,4% odprowadzanych ścieków). 

W zbiorowości wyróżnionych 23 operatorów badania przeprowadzona na 19 

podmiotach (czterech nie ujawniło danych finansowych). Zaobserwowano następujące 

zjawiska: 

a) Nie stwierdzono ani jednego przypadku subsydiowania innej grupy odbiorców 

niż gospodarstwa domowe.  

b) Stosowanie subwencji krzyżowych nie gwarantuje osiągniecia zysku. W badanej 

próbie 10 operatorów nadal miała koszty wyższe od przychodów (na 19 

podmiotów z kompletem danych umożliwiających ocenę). 

c) Jednostkowa dotacja do gospodarstw domowych w 5 przypadkach (na 7 

wykazanych dotacji) całkowicie wyjaśnia zróżnicowanie cen.  

d) Analizując zjawisko nie w jednostkach objętości ale w kategorii przepływów 

finansowych oszacowano kwotę subsydiów krzyżowych na 12,9 mln zł. Wartość 

ta odniesiona do przychodów grupy operatorów różnicujących ceny daje 

wskaźnik udziału na poziomie 7%. Odniesienie do przychodów wszystkich 

badanych operatorów obniża ten wskaźnik do poziomu 1,8%. Zjawisko można 

zatem uznać za marginalne. 
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Zgromadzone dane a raczej ich niska wiarygodność uniemożliwiła zbadanie 

jednostkowych opłaty za zrzut ładunków w dezagregacji na poszczególne grupy 

odbiorców.  

 

3.1.8 Doprecyzowanie zasad określania subsydiów w całym procesie dostawy wody i 

odbioru i oczyszczania ścieków w gospodarce komunalnej. Identyfikacja jawnych i 

ukrytych subwencji w gospodarce komunalnej (dotacja do działalności operatora, 

zaniżona amortyzacja powodowana sztucznym ograniczeniem wielkości majątku itd.) 

 

Pierwszym etapem subsydiowania w procesie dostawy wody jest moment naliczania 

opłat za pobór wód. Pobór na cele komunalne korzysta z zaniżonych (w stosunku do 

przemysłu) stawek opłat. Taka procedura ma swoje umocowanie w polskim prawie a 

dokładniej ustawie Prawo ochrony Środowiska (Dz. U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 

zm.) a realizacja zapisów tej ustawy następuje przez obwieszczenia ministra środowiska 

w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska16. Z czysto formalnego 

punktu widzenia nie ma tu więc mowy o subwencjonowaniu lecz o zróżnicowanych 

stawkach opłat. Dlatego ten rodzaj subwencji nie był ujmowany i szacowany w 

niniejszym opracowaniu, jak też i w innych analizach prowadzonych na terenach 

pozostałych regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Poprawny warsztat 

ekonomiczny odnosi się jednak nie do litery prawa ale do kryteriów rzadkości i wartości 

i użyteczności. W obecnej sytuacji pobór wody w tym samym punkcie przez dwa różne 

podmioty może skutkować naliczeniem dwóch różnych stawek opłat w zależności od 

przeznaczenia wody. Takie zróżnicowanie ceny zakupu dobra środowiskowego trudno 

jest zatem uzasadnić różną dostępnością czy też wartością. Zatem przyjęta konwencja 

pomijania tego strumienia powinna być wyraźnie podkreślona – jako poprawna 

formalnie i nie do końca poprawna z punktu widzenia ekonomiki zasobów 

środowiskowych. 

 

Jawnymi subwencjami do działalności operatorów są dopłaty gmin mające na celu 

zahamowanie wzrostu cen wody i ścieków. Porównania w tym zakresie były 

wykonywane w podzbiorach: operatorzy którzy wykazali takie dopłaty i cała 

                                                           
16 Dla roku bazowego obliczeń 2010 jest to Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 
2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010. Monitor Polski 
Nr 57 poz. 780 z 2009r. 
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zbiorowość. Nie prowadzono porównań zbioru operatorów który wykazał dopłaty do 

zbioru który takich dopłat nie wykazał z uwagi na obawę, że brak kwot w formularzu nie 

oznacza, że tych dopłat na pewno nie było. Odnalezienie kwoty dopłaty mogło okazać się 

na tyle czasochłonne, że osoba wypełniająca ankietę po prostu pominęła tą pozycję. 

Dopłaty gmin były odnoszone do sprzedaży usług dla gospodarstw domowych. Jest to 

pewne ujednolicenie procedury – nie do końca poprawne, być może są gminy które 

zdecydowały się dopłacać do wody sprzedawanej wszystkim podmiotom. Weryfikacja 

takiego mechanizmu wymagałaby pozyskania nie tylko uchwał rad gmin ale ich 

uzasadnień, które nie muszą być upubliczniane. Średnią dopłatę gminy odnoszono 

zatem do sprzedaży wody dla gospodarstw domowych.  

 

Kategorię odpisów amortyzacyjnych i opłat za dzierżawę/użyczenie infrastruktury 

należy analizować łącznie. Uzasadnienie tej decyzji jest następujące: w zależności od 

tego jaką część środków trwałych umożliwiających prowadzenie usług posiadają sami 

operatorzy a jaką część dzierżawią - operatorzy mają możliwość/stoją przed 

koniecznością: 

 naliczania odpisów amortyzacyjnych (jeżeli są właścicielami środków trwałych), 

 uiszczania opłat za użyczenie (jeżeli korzystają z cudzego majątku), 

 obu wymienionych powyżej procesów jeżeli majątek jest mieszany (część należy 

do operatora, a część np. do gminy), 

W praktyce zidentyfikowano wszystkie 3 wymienione sytuacje, dlatego niemiarodajne 

jest porównywanie operatorów wg tylko jednej z cech (samej amortyzacji lub samych 

odpisów). Sytuacja podmiotów wod-kan na terenie RZGW w Gliwicach jest szczególna z 

uwagi na bardzo powszechny zakup hurtowy wody od GPW. Brak własnych ujęć, stacji 

uzdatniania do pewnego stopnia usprawiedliwia niższą wartość majątku a co za tym 

idzie niższe odpisy amortyzacyjne czy też opłaty za użyczenie. Część tych składowych 

kosztowych jest uwzględniona w cenie hurtowej zakupywanej wody. Dlatego też 

porównania wysokości odpisów amortyzacyjnych prowadzona nawet łącznie z opłatami 

za użyczenie nie są do końca miarodajne w tej zbiorowości. 

Układ przepływów finansowych lub całkowitej/częściowej rezygnacji z niektórych 

strumieni jest jeszcze bardziej skomplikowany poprzez podatek od budowli, który może 
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naliczyć gmina do wysokości maksimum 2% wartości budowli. Wywiad ankietowy 

potwierdził fakt naliczania tego podatku wg stawki maksymalnej dla 47 operatorów, 

niższej niż maksymalna dla 5 operatorów i brak tego podatku u 10 operatorów. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że podatek nalicza się od majątku operatora. Z punktu widzenia 

celowych działań zmierzających do zaniżenia ceny usług (zaopatrzenia w wodę, odbioru 

ścieków) celowe jest zatrzymanie części majątku przez gminę i naliczenie opłaty za 

użyczenie. Taka opłata nie musi być  w wysokości odpisów amortyzacyjnych a ponadto 

majątek operatora (w tym budowle) jest mniejszy i niższa jest podstawa do naliczania 

podatku. 

 

3.1.9 Analiza finansowej stopy zwrotu kosztów u poszczególnych operatorów wg 

kryterium formy prawnej oraz wielkości 

 

Badania wykonano na próbie złożonej z 72 operatorów. Nie należy jednak zapominać, że 

w kategoriach wielkości rynku spółki są graczem dominującym, posiadającym ponad 

95% rynku. Jest to widoczne w tabeli z wynikami – rezultat dla spółek jest prawie 

identyczny jak wartość średnia ważona dla całej zbiorowości.  

Tabela 30 Zmienność finansowej stopy zwrotu zaopatrzenia w wodę w zależności od formy własności 

Forma własności  
Finansowa stopa 
zwrotu 

Liczebność 
próby 

Zakłady budżetowe 95,0% 19 
Spółki 102,7% 45 
Inne 93,6% 8 
Wartość średnia ważona dla RZGW w Gliwicach 102,4% 72 

Mediana dla RZGW w Gliwicach 100,0% 72 

Wartość średnia ważona dla Regionu Wodnego 

Małej Wisły 106,9% 34 

Mediana dla Regionu Wodnego Małej Wisły 100,0% 34 

Wartość średnia ważona dla Regionu Wodnego 

Górnej Odry 95,6% 38 

Mediana dla RZGW w Gliwicach 100,1% 38 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wynik poniżej 100% dla innych niż spółki form prawnych sugeruje mniejszą 

efektywność działania takich podmiotów, jednak z uwagi na mała liczebność prób 

wnioskowanie takie jest ryzykowne. Duże rozbieżności wartości średnich ważonych dla 

analizy prowadzonej na poziomie regionów wodnych są rezultatem niskiej liczebności 

prób gdzie wynik jednego dużego operatora wpływa dominująco na wartość średnią. 

Bardzo podobne są za to wartości środkowe (mediany), uważane za lepszy miernik przy 

porównaniach bardzo zróżnicowanych zbiorowości. 

Tabela 31 Zmienność finansowej stopy zwrotu odbioru ścieków w zależności od formy własności 

Forma własności  
Finansowa stopa 
zwrotu 

Liczebność 
próby 

Zakłady budżetowe 
69,7% 24 

Spółki 
106,0% 48 

Inne 
x 0 

Wartość średnia ważona dla RZGW w Gliwicach 106,4% 72 

Mediana dla RZGW w Gliwicach 100,0% 72 

Wartość średnia ważona dla Regionu Wodnego 

Małej Wisły 111,4% 38 

Mediana dla Regionu Wodnego Małej Wisły 100,2% 38 

Wartość średnia ważona dla Regionu Wodnego 

Górnej Odry 96,0% 34 

Mediana dla RZGW w Gliwicach 100,0% 34 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 32 Zmienność finansowej stopy zwrotu zaopatrzenia w wodę w zależności od wielkości operatora 

Wielkość operatora mierzona liczbą 
zaopatrywanych mieszkańców 

Finansowa stopa 
zwrotu 

Liczebność 
próby 

Duży        (powyżej 200 tys. mk.) 103,9% 4 
Średni     (10-200 tys. mk.) 101,4% 37 
Mały        (poniżej 10 tys. mk.)  99,1% 31 
Wartość średnia ważona dla RZGW w Gliwicach 102,4% 72 

Mediana dla RZGW w Gliwicach 100,0% 72 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wyniki które przedstawia Tabela 32 pozornie wskazują na efekt skali (im większe 

przedsiębiorstwo tym niższe koszty i niższa cena). Dokładniejsza analiza regresji dla 

poszczególnych operatorów przeprowadzona w rozdziale 3.1.5 nie potwierdza takiej 

zależności. 

 

3.1.10 Analiza wpływu dotacji operacyjnych , udzielonych przez gminę na cenę za pobór 

wody i zrzut ścieków 

 

Porównanie cen (średnich ważonych) pomiędzy zbiorowościami: wszystkich 

operatorów a operatorów otrzymujących dotację zawarte jest w Tabela 33. 

 

Tabela 33 Porównanie cen netto za wodę pomiędzy operatorami otrzymującymi dotacje gmin a wszystkimi 

operatorami. Ceny netto w zł/m3, dla roku 2010 i obszaru RZGW w Gliwicach 

Opis próby operatorów Cena dla 
gosp. dom 

Cena dla 
prod. przem. 

Cena dla 
pozostałych 
odbiorców 

Liczebność 
próby 

Zbiorowość otrzymująca 
dotacje 4,18 5,34 4,79 12 
Wszyscy operatorzy 

4,26 4,70 4,35 84 
Różnica 

-0,09 0,64 0,44 x 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Średnie ceny w zbiorowości operatorów otrzymujących dotacje są niższe niż przeciętne 

ceny u wszystkich operatorów co w pewnym stopniu potwierdza osłonowe działanie 

mechanizmu dotacyjnego. Nie bez znaczenia jest jednak analiza efektywności 

zarządzania prowadzona rozłącznie dla operatorów z dotacjami i bez. Dlatego lepsze 

spojrzenie umożliwiła analiza kosztów jednostkowych w obu wymienionych 

zbiorowościach. Średni ważony koszt jednostkowy (w grupie 12 dotowanych 

operatorów) wyniósł 4,70 zł/m3 wobec przeciętnego kosztu 4,32 zł/m3. Z punktu 

widzenia kosztów jednostkowych relacja ta poniekąd uzasadnia dotację w przeciętnej 

wysokości 0,12 zł/m3 Stwierdzenie to ma charakter warunkowy, gdyż efektywność 

ekonomiczna i sprawiedliwość społeczna takich dotacji jest bardzo wątpliwa. Łączna 

kwota dotacji do zaopatrzenia w wodę wyniosła w roku 2010 - 3,6 mln zł. W strukturze 
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przychodów operatorów otrzymujących takie wsparcie było to 1,7% zaś odniesienie do 

operatorów działających na całym terenie administrowanym przez RZGW w Gliwicach 

daje udział ok. 0,5%. Dotacje rozkładały się bardzo nierównomiernie na regiony wodne, 

dla Małej Wisły było to 3,3 mln zł a dla Górnej Odry 0,3 mln zł. 

 

W interpretacji otrzymanych wyników warto zwrócić uwagę na fakt, że przełożenie 

dotacji dla operatora na cenę nie jest aż tak proste jak mogłoby wynikać z wskaźników 

jednostkowych. Przeciętna dotacja jednostkowa w wysokości 12 gr/m3 nie oznacza 

automatycznie obniżenia ceny dokładnie o taką kwotę, a precyzyjniej obniża cenę ale 

cenę netto.  

 

Dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków wykonano analogiczne działania. Dla 

działalności odbioru i oczyszczania ścieków łączna, zidentyfikowana dotacja gmin 

wyniosła w 2010 r 12,2 mln zł, co daje 8,3% przychodów operatorów otrzymujących 

wsparcie i 1,7% przychodów operatorów z odbioru i oczyszczania ścieków w całym 

RZGW w Gliwicach. Patrząc w skali całego RZGW ponownie trudno jest mówić o 

znaczącej kwocie dotacji. Stwierdzenie to jest dość istotne zwłaszcza w odniesieniu do 

liczby operatorów u których te dotacje zidentyfikowano – 27 podmiotów a więc co trzeci 

działający na badanym obszarze. Rozkład dotacji pomiędzy regiony wodne to: 7,4 mln zł 

Mała Wisła i 4,8 mln zł Górna Odra. Intensywność tego wsparcia jest już w przypadku 

operatorów działających na terenie Małej Wisły znacząca- dotacje stanowią 12% 

przychodów w sub-populacji zakładów, które je otrzymują (dla GO to 5,7%). 

 

Przeciętna jednostkowa dotacja w grupie operatorów, którzy taką otrzymali wyniosła w 

2010 r 72 gr/m3 (50 gr/m3 jeżeli dotacje odniesiemy do wszystkich odbieranych 

ścieków a nie tylko do ścieków z gospodarstw domowych). Średni ważony koszt usługi 

w grupie operatorów otrzymujących dotację wyniósł 5,49 zł/m3 wobec średniej dla całej 

zbiorowości 4,42 zł/m3. Jest więc wyższy o 107 gr/m3, co przy pobieżnej interpretacji 

usprawiedliwia dotację w wysokości 72 gr/m3. 

 



Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju w regionach wodnych 
na obszarze działania RZGW Gliwice 

 

 

53 

Porównanie cen (średnich ważonych) pomiędzy zbiorowościami: wszystkich 

operatorów a operatorów otrzymujących dotację zawarte jest w Tabela 34. 

 

Tabela 34 Porównanie cen netto za ścieki pomiędzy operatorami otrzymującymi dotacje gmin a wszystkimi 

operatorami. Ceny netto w zł/m3, dla roku 2010 i RZGW w Gliwicach 

Opis próby operatorów Cena dla 
gosp. dom 

Cena dla 
prod. przem. 

Cena dla 
pozostałych 
odbiorców 

Liczebność 
próby 

Zbiorowość otrzymująca 

dotacje 
6,22 6,10 6,01 27 

Wszyscy operatorzy 
5,22 5,53 5,18 85 

Różnica 
1,01 0,56 0,83  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Średnie ceny w zbiorowości operatorów otrzymujących dotacje (mimo udzielonych 

dotacji !) są wyższe niż przeciętne ceny u wszystkich operatorów, co w zestawieniu z 

rachunkiem kosztów daje zaskakujące wyniki. Sprowadzają się one do następującej 

konkluzji: operator mający koszty wyższe o 107 gr/m3 od przeciętnej, po otrzymaniu 

dotacji w wysokości 72 gr/m3 ma ceny nadal wyższe od przeciętnej i to o 101 gr/m3. To 

spostrzeżenie po raz kolejny podważa ekonomiczną sensowność udzielania dotacji 

operacyjnych operatorom wod-kan. 

 

 

3.1.11 Analiza związku pomiędzy wysokością opłat za korzystanie ze  środowiska a ceną 

usług 

 

Analiza wpływu opłat za pobór na koszt zaopatrzenia i ceny sprzedaży jest 

standardowym elementem analizy korzystania z wód na obszarach dorzeczy. W 

przypadku RZGW w Gliwicach analiza taka ma jednak dość ograniczony sens a wyniki 

nie są miarodajne. Jest to związane z niespotykaną na innych obszarach skalą zakupu 

hurtowego wody, głownie od GPW ale również od innych podmiotów. Zjawisko to 

powoduje zaniżenie kwot opłat odprowadzanych bezpośrednio przez operatora za 
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pobór- robi to hurtowy sprzedawca wody. Cała analiza jest więc mocno zniekształcona 

hurtowym obrotem wody. Skala tego zjawiska jest niespotykana. Na 84 podmioty 

uwzględnione w analizie jakikolwiek pobór wykazuje 60 operatorów o łącznej wartości 

90 435 tys. m3. Te same podmioty wykazują sprzedaż w wysokości 158 381 tys. m3 – co 

po uwzględnieniu zużycia na cele techniczne i strat (ok 27%) wymaga poboru ok 

211 000 tys. m3 wody. To oszacowanie jest z grubsza zgodne z danymi dotyczącymi 

sprzedaży hurtowej opiewające na kwotę 143 301 tys. m3. Co prawda Suma poboru 

własnego i zakupu hurtowego jest wyższa ale w praktyce operatorzy handlowali 

również wodą pomiędzy sobą – wodę sprzedał zatem nie tylko GPW. Reasumując dane 

dotyczące opłat za pobór wykazane przez operatorów dotyczą zaledwie ok 43% 

pobranej wody. Naturalne będzie zatem mocne zróżnicowanie udziału opłat za pobór w 

kosztach. Rozwiązaniem zapewniającym poprawność merytoryczną byłoby 

ograniczenie próby do 24 podmiotów nie kupujących hurtowo wody. Jest to jednak 

zaledwie 12% rynku mierzonego ilością sprzedawanych usług i taka analiza nie oddaje 

specyfiki regionu. Analizę wykonano dwuetapowo. W pierwszym kroku sprawdzono jak 

opłaty za korzystanie ze środowiska wpływają na koszt a dopiero w drugim na cenę. 

Podejście takie jest uzasadnione – ceny są zniekształcane dopłatami gmin do 

działalności operatora, dlatego bardziej miarodajna jest analiza wykonana w pierwszym 

kroku – wiążąca koszt korzystania ze środowiska z kosztem produkcji (wody, lub usługi 

odbioru i oczyszczania ścieków).  

 

Opłaty za pobór wód 

 

W stosunku do pozostałych RZGW przyjęto inną metodykę, z uwagi na opisany powyżej 

problem zakupów hurtowych. Standardowo przyjmuje się bowiem, że miernik 

odnoszący wysokość uiszczonych opłat do 1 m3 wody sprzedanej, a nie pobranej, jest z 

punktu widzenia analizy kosztów bardziej miarodajny. Użytkownik końcowy jest 

obciążany opłatami środowiskowymi, uiszczonymi zarówno za wodę pobraną i 

sprzedaną - jak też i za wodę pobraną i zaliczoną do strat lub zużycia na cele techniczne. 

W przypadku RZGW w Gliwicach uiszczone opłaty pomijają jednak aktywność GPW, 

które nie uczestniczyło w badaniach, suma uiszczonych opłat jest zatem zdecydowanie 
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zaniżona. Dlatego zdecydowano się na odniesienie opłat do wody pobranej a nie 

sprzedanej.  

W badanej próbie przeciętna opłata za pobranie 1m3 wody wyniosła 0,086 zł (mediana) 

i 0,092 zł średnia ważona. Odnosząc relacje opłat do kosztów ogółem na poziomie 

określanym przez mediany – opłaty za środowiska dają przeciętnie 2,07 % kosztów 

dostawy wody ogółem. Próba liczyła 54 operatorów. Nie stwierdzono istotnego 

statystycznie związku pomiędzy jednostkowymi płatnościami za pobór a jednostkowym 

kosztem produkcji (patrz Rysunek 4). 

 

Rysunek 4 Koszt produkcji wody a wysokość opłat za pobór 

 

 

Opłaty za zrzut ładunków zanieczyszczeń 

 

Powtórzenie analizy w odniesieniu do cen odbioru ścieków (dla gospodarstw 

domowych) dało nieco lepszy aczkolwiek nadal nie wystarczający rezultat. Siła związku 

wyniosła 0,41 przy wymaganych wartościach powyżej 0,9. Tym razem metodyka badań 

y = 640.64x4 - 820.27x3 + 277.13x2 - 15.158x + 3.5767 
R² = 0.1262 
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jest całkowicie zgodna z metodyką stosowaną przy obliczeniach realizowanych dla 

obszarów pozostałych rzgw. 

 

Analiza wymagała przyjęcia określonej, standardowej metodyki – która to rzutuje na 

wynik obliczeń. Tak jak w poprzednim cyklu badania wykonano posługując się relacją 

zadeklarowanych opłat wraz z opłatami podwyższonymi, odniesionymi do ilości 

ścieków oczyszczanych. W rzeczywistości badania te skazane są na pewien margines 

błędu wynikający z 2 niezależnych przyczyn.  

1) Błąd powstaje w przypadku, gdy ilość ścieków odebranych jest większa niż 

ilość ścieków oczyszczanych, a różnica nie jest kierowana na oczyszczalnię do 

innego operatora ale - bezpośrednio do odbiornika.  

2) W rzeczywistości opłaty podwyższone regulowane są w skali całego kraju 

sporadycznie, w olbrzymiej ilości przypadków dochodzi do ich odroczenia, a 

następnie zaliczenia płatności w przypadku realizacji inwestycji zmierzającej do 

likwidacji stanu naruszenia prawa. Pominięcie jednak opłat podwyższonych 

powoduje, że najniższe koszty (a więc najefektywniejsze działanie) cechować 

będzie podmioty zrzucające ścieki nie oczyszczone.  

 

W badanej próbie przeciętna opłata (wraz z opłatą podwyższoną) za zrzut 1 m3 ścieków 

wyniosła 20,8 gr/m3 - średnia ważona. Wartość ta odniesiona do jednostkowego kosztu 

odbioru i oczyszczania ścieków daje 4,5% (odniesienie do mediany kosztów) i tyle samo 

przy odniesieniu do średniego ważonego kosztu w próbie). Bez względu na przyjęty 

sposób liczenia – opłaty za zrzut ładunków odgrywają umiarkowaną rolę w 

kształtowaniu ceny. 
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Rysunek 5 Koszt odbioru i oczyszczania ścieków a wysokość opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń 

odniesionych do 1 m3 ścieków 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Kontynuując rozważania związku wysokości opłat za zrzut i ceny usługi – skoro 

przeciętna opłata stanowi 4,0% ceny netto17 za ścieki dla gospodarstw domowych to 

kilkuprocentowe zmiany jednostkowych stawek opłat (np. standardowa waloryzacja o 

wskaźnik zmian cen) są praktycznie nieodczuwalne dla konsumentów.  

 

Tak niewielki udział opłat środowiskowych doskonale usprawiedliwia brak istotnego 

wpływu tych opłat na koszt usług (zarówno zaopatrzenie w wodę jak i odbiór ścieków). 

Dość proste jest również wyjaśnienie dlaczego funkcje liniowe nie dają lepszego 

dopasowania. W przypadku poboru wody wysoka, jednostkowa opłata za pobór oznacza 

wykorzystanie wody wysokiej jakości, która nie wymaga kosztownego uzdatniania 

(odmanganianie, odżelazianie itp.), dlatego też zależność nie jest wprost proporcjonalna, 

liniowa. Dla odbioru ścieków, wyższe ładunki w m3 ścieków zrzucane do odbiornika 

sugerują mniej zaawansowane technologicznie procesy oczyszczania ścieków, które są 

tańsze.  

                                                           
17

 To stwierdzenie nie jest sprzeczne z zawartym powyżej o 4,5% ale w relacji do kosztu a nie ceny. 
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3.1.12 Analiza wpływu prawidłowych odpisów amortyzacyjnych , podatku od 

nieruchomości i opłat za użyczenie na koszty 

 

Dla usługi zaopatrzenia w wodę odpisy amortyzacyjne wykazało 61 podmiotów, opłaty 

za dzierżawę 16, przy czym 15 operatorów wykazało obie formy. Tak więc próba 

operatorów, którzy wykazali jakiekolwiek koszty z tytułu odpisów lub opłat za 

dzierżawę liczyła 62 podmiotów, sprzedających 93,8% wody z analizowanej próby 

badawczej na terenie RZGW w Gliwicach. Z punktu widzenia ilości sprzedawanej wody a 

więc wielkości rynku – badania objęły olbrzymią większość tego rynku. Danych o 

amortyzacji/opłacie za użyczenia nie ujawniły tylko bardzo małe podmioty. Wyniki 

badań zestawione są w Tabela 35. Przeciętnie odpisy amortyzacyjne i opłaty za 

użyczenie stanowiły 11% kosztów świadczenia usług. 

 

Tabela 35 Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi zaopatrzenia w wodę wg form własności 
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Forma 

własności 
zł/m3 - % tys. m3/r % 

Zakłady 

budżetowe 0,47 3,15 8 26 31% 2 883 8 446 34,1% 

Spółki 0,50 4,53 46 50 92% 144 913 149 216 97,1% 

Pozostałe 0,40 3,31 8 8 100% 718 718 100,0% 

Ogółem 0,50 4,49 62 84 74% 148514,5 158380,5 93,8% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 36 Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi odbioru i oczyszczania ścieków, wg form 

własności 
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Forma 
własności 

zł/m3 - % tys. m3/r % 

Zakłady 
budżetowe 2,11 4,49 11 30 37% 2252 6 687 33,7% 

Spółki 1,31 4,58 49 54 91% 142457 145 956 97,6% 

Pozostałe x x 0 1 0% 0 364 0,0% 

Ogółem 1,32 4,58 60 85 71% 144709 153006,6 94,6% 

W całej 
próbie - 4,42 85      

Źródło: Opracowanie własne 

 

Dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków odpisy amortyzacyjne wykazało 60 

podmiotów, opłaty za dzierżawę 16, przy czym 16 operatorów wykazało obie formy. Tak 

więc próba operatorów, którzy wykazali jakiekolwiek koszty z tytułu odpisów lub opłat 

za dzierżawę liczyła 60 podmiotów, odbierających 94,6% ścieków z analizowanej próby 

badawczej na terenie RZGW w Gliwicach. Z punktu widzenia ilości ścieków a więc 

wielkości rynku – badania objęły olbrzymią większość tego rynku. Danych o 

amortyzacji/opłacie za użyczenia nie ujawniły tylko bardzo małe podmioty. Wyniki 

badań zestawione są w Tabela 36. Przeciętnie odpisy amortyzacyjne i opłaty za 

użyczenie stanowiły 29% kosztów świadczenia usług. 
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3.2 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze przemysłowym 

 

RDW wyszczególnia trzy podstawowe sektory działalności: gospodarkę komunalną, 

przemysł i rolnictwo. Kategorie te nie są w rozumieniu Dyrektywy kompatybilne z 

istniejącą sprawozdawczością statystyczną a problem dotyczy nie tylko Polski ale 

olbrzymiej większości krajów członkowskich UE. Nie zmienił się też od czasów ostatniej 

analizy wykonanej dla całego kraju (2007). Kategoria „przemysł” czy dokładniej 

użytkownicy przemysłowi jest bowiem w praktyce RDW zdecydowanie ograniczona. 

Chodzi bowiem o użytkowników korzystających z własnych ujęć i dokonujących 

indywidualnych zrzutów ładunków zanieczyszczeń. W rzeczywistości kategoria ta nie 

jest pełna i nie obejmuje wszystkich podmiotów przemysłowych - istnieje przecież wiele 

przedsiębiorstw korzystających z sieci komunalnych - zakłady te są uwzględnione w 

rozdziałach dotyczących sektora komunalnego. Problem jest o tyle istotny, że o ile 

raportowane są pobory przemysłowe z ujęć własnych to cała sprawozdawczość natury 

finansowej dotycząca przemysłu - nie dzieli już przedsiębiorstw przemysłowych na te 

posiadające ujęcia własne i korzystające z sieci komunalnych. Dlatego też kojarzenie 

danych finansowych, ekonomicznych z danymi opisującymi pobory wód i zrzuty 

ładunków zanieczyszczeń musi być prowadzona z dużą ostrożnością i świadomością 

popełnianych błędów. 

 

Sektor przemysłowy, a dokładniej podmioty należące do tego sektora, wyposażone we 

własne ujęcia i oczyszczalnie korzystają z dóbr i usług związanych z zasobami wodnymi 

na poziomie finansowym na własny koszt. Stwierdzenie to opiera się na następujących 

założeniach:  

 bieżąca działalność w zakresie poboru wód i zrzutu ścieków podmiotów (innych 

niż komunalne) nie jest wspierana ze środków publicznych,  

 koszty korzystania ze środowiska obciążają sprawcę. 

Zakaz wsparcia działalności bieżącej jest w Polsce egzekwowany przez podmioty 

decydujące/udzielające wsparcia ze środków publicznych. Krajowe środki pomocowe 

(w zakresie ochrony środowiska) związane są zakazem wsparcia działalności 

operacyjnej przedsiębiorstw. W praktyce poprzez specyficzne ustawienie wymogów 
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kwalifikacji projektów do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw w dziale dotyczącym środowiska - również doszło do 

eliminacji dotowania działalności operacyjnej ze środków UE. Można zatem założyć, że 

przedsiębiorstwa ponoszą pełne, finansowe koszty tej działalności. 

 

Jeżeli chodzi o koszty korzystania ze środowiska to opłaty te są obecnie egzekwowane z 

następującymi zastrzeżeniami: 

a) trudno jest orzec o stopniu ściągalności opłat, gdyż to same przedsiębiorstwa 

naliczają sobie opłaty, a kwoty należne przekazują do urzędów marszałkowskich, 

b) istnieje prawna możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty 

za korzystanie ze środowiska18, 

c) istnieje prawna możliwość odroczenia, zmniejszenia lub umorzenia opłaty 

podwyższonej za korzystanie ze środowiska19. 

 

Kwerenda indywidualnych przypadków opisanych w punkcie b i c dla roku bazowego 

2010 wraz z wywiadem o bieżącej sytuacji w tym zakresie została zrealizowana w 

sierpniu 2012 w urzędach właściwych dla obszaru RZGW w Krakowie (biura i referaty 

opłat środowiskowych urzędów marszałkowskich). Rezultaty przeprowadzonych 

wywiadów były jednoznaczne. Przedsiębiorstwa inne niż operatorzy wod-kan nie 

                                                           
18 Zgodnie z zapisami art. 281 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. 
U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Marszałek Województwa posiada uprawnienia organu 
podatkowego do stosowania przepisów działu III ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. 
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odniesieniu do opłat za korzystanie ze środowiska. Jeżeli 
udzielenie ulgi stanowi pomoc publiczną, to organ udzielający pomocy zobowiązany jest do stosowania 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami). Udzielenie ulgi, w tym: odroczenie 
terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę, a także umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę – zgodnie z 
art. 67a Ordynacji podatkowej, może nastąpić na wniosek podatnika, wyłącznie w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. 
19 Na podstawie zapisów art. 316-319 ustawy POŚ można odroczyć termin płatności opłaty 
podwyższonej lub uzyskać jej umorzenie, Ustawa POŚ wprowadziła instytucję odraczania, 
zmniejszania oraz umarzania podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska (tj. wynikającej z braku 
wymaganego pozwolenia), w tym za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód i zrzut ścieków. Zgodnie z art. 316 tej ustawy, organem właściwym w 
sprawach odraczania terminu płatności podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska, a także jej 
zmniejszania i umarzania jest marszałek województwa. 
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otrzymują opisanych zwolnień/odroczeń/umorzeń. Fakt ten potwierdza hipotezę o 

realizacji przez przemysł wymaganych prawem płatności za korzystanie z wód. 

 

W zakresie poboru wód opłaty spełniają kilka podstawowych wymogów: dla przemysłu 

z wyjątkiem hydroenergetyki i wód chłodniczych, zwrotnych nie ma zwolnień 

przedmiotowych i podmiotowych - płacą wszyscy, gdyż definicja szczególnego 

korzystania z wód eliminuje tylko bardzo małe jednostki (a ściślej jednostki używające 

bardzo niewielkie ilości wody do 5m3/d – mowa wtedy o korzystaniu zwykłym lub 

powszechnym). Stawki opłat są ponadto zróżnicowane wg jakości surowca i rzadkości 

jego występowania – co jest zgodne z zaleceniami dotyczącymi zasad korzystania z dóbr 

i usług środowiskowych. Brak jest również zróżnicowania sektorowego20. W zakresie 

opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń przemysł jako jedyny płaci pełne stawki opłat21. 

Szerszego komentarza wymaga pobór wód przez energetykę cieplną (zawodową i 

przemysłową) na cele chłodnicze. Sam pobór w ilości zwracanej do odbiornika jest 

zwolniony z opłat (opłaty nalicza się za zanieczyszczenie tych wód – podwyższoną 

temperaturę od ustalonych wartości progowych). Wody pobierane na cele chłodnicze 

stanowiły w 2010 roku 64,3%22 poboru wód ogółem, na obszarze administrowanym 

przez RZGW w Krakowie. Nie można więc zaprzeczyć stwierdzeniu, że opłatami za 

pobór było objętych około 35% ujmowanej wody na terenie analizowanego obszaru23. 

Wprowadzenie opłaty za pobór zwrotny wymaga jednak odpowiedzi na przynajmniej 

dwa pytania: 

                                                           
20 Niewielkim wyjątkiem jest nieco niższa stawka za pobór wód dla produkcji żywności i farmaceutycznej. 
Patrz: tabela F w załączniku 2, do Obwieszczenie Ministra Środowiska z 18.08.2009 w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska na rok 2010. Monitor Polski nr 57, poz. 780 z 2009  
21 Chodzi tu o §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 października 2008 w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska. Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z 2008 r. Stawki jednostkowe za zrzuty ładunków zanieczyszczeń 
mnoży się przez współczynniki mniejsze od 1,0 dla ścieków komunalnych. Użytkownicy przemysłowi 
płaca pełne stawki. Ponadto wobec podmiotów przemysłowych ma co prawda zastosowanie Art. 289 
ustawy Prawo ochrony środowiska – „nie wnosi się do urzędu marszałkowskiego opłat za pobór wody i 
odprowadzanie ścieków, gdy ich półroczna wysokość nie przekracza 400 zł” – jednak przepis ten ma 
podłoże czysto racjonalne, rozwiązania takie stosuje się na całym świecie i nie naruszają one zasady „płaci 
zanieczyszczający”. 
22

 Wartość szacunkowa. GUS nie podaje ilości ścieków chłodniczych wg RZGW lecz jedynie wg województw. 

Dostępne są natomiast w agregacji na RZGW dane o poborach i ilości ścieków wymagających oczyszczenia. 

Oszacowanie polegało na odjęciu od poboru ogółem: (a) poboru na cele rolnicze, (b) ilości ścieków 

komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia (c) zużycia na cele techniczne i strat w sieciach 

komunalnych.  
23 Opłatami był objęty pobór na cele komunalne i na przemysłowe inne niż chłodzenie. W sumie ok 7,5% 
poboru na terenie RZGW w Krakowie 
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 Jaka jest merytoryczna podstawa opodatkowania - za co podmioty te mają 

płacić skoro woda jest natychmiast zwracana?  

 Jak wyznaczyć stawkę jednostkową, skoro trudno jest wykazać 

potencjalne ryzyko ekologiczne takiego poboru? 

W krajowej literaturze przedmiotu nie natrafiono na próby odpowiedzi na tak 

sprecyzowane pytania. Pojawiają się dość abstrakcyjne rozważania związane z 

możliwymi do uzyskania kwotami – jako rezultat przemnożenia wykorzystywanej ilości 

wody (do chłodzenia) i hipotetycznych stawek, podawanych jednak bez jakiegokolwiek 

uzasadnienia i bez uwzględnienia reakcji popytowych.  

 

Podsumowując, na poziomie finansowym w odniesieniu do przemysłu mówić można o 

100% stopie zwrotu kosztów.  
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3.3 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w rolnictwie 

 

W zakresie poboru wody powierzchniowej do nawodnień rolniczych i leśnych oraz 

napełniania stawów do hodowli ryb w dalszym ciągu obowiązuje w Polsce 

przedmiotowe zwolnienie z ponoszenia opłat za pobór24. Pojęcie to można przynajmniej 

częściowo rozszerzyć z samych opłat za pobór25 (czyli opłat za korzystanie ze 

środowiska), na częściowe zwolnienie z ponoszenia kosztów utrzymania infrastruktury 

służącej do nawodnień.  

 

Obliczenie finansowej stopy zwrotu zostało zrealizowane zgodnie z dotychczasową 

metodyką26 przy czym warto przypomnieć podstawowe założenia tych obliczeń. 

1. Źródłem danych są informacje gromadzone przez wojewódzkie zarządy 

melioracji i urządzeń wodnych, a dokładniej przygotowywane przez nie 

sprawozdanie ze stanu ilościowego i działań związanych z utrzymaniem 

urządzeń melioracyjnych (RRW-10)27. 

2. Przejście z układu wojewódzkiego na zlewniowy jest szacunkowe i bazuje na 

proporcjach powierzchni województw należących do RZGW dla którego oblicza 

się wskaźnik. Z uwagi na brak bazy danych w układzie zlewniowym klucz wg 

powierzchni jest uproszczeniem ale brak jest dokładniejszej metody. 

3. Całość prac związanych z utrzymaniem melioracji podstawowych (pole 26 form. 

RRW-10) zaliczono do kosztów utrzymania systemu, 

                                                           
24 Chodzi o art. 294 pkt. 5 i 6 Prawa Ochrony Środowiska. (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami) 

25 Wyjątkiem jest tu pobór wód podziemnych do nawodnień podlegający opłatom. Pobór wód 
podziemnych do nawodnień występuje jednak w Polsce niezmiernie rzadko. 
26 Uszczegółowienie zapisów wykazu zadań i działań dla procesu planowania gospodarowania wodami 
zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce w latach 2006 -2010 w zakresie koniecznych 
do przeprowadzenia analiz ekonomicznych. Praca na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2006. 
27 Formularze dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1459 

http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1459
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4. Całość prac związanych z utrzymaniem melioracji szczegółowych (pole 48 form. 

RRW-10) zaliczono do kosztów utrzymania systemu, 

5. Koszty ponoszone przez użytkowników przyjęto w następującej wysokości: 

składki członkowskie (pole 51 form. RRW-10), powiększone o świadczenia 

rzeczowe (pole 52) oraz powiększone o różnicę kategorii: wartość prac ogółem 

melioracji szczegółowych (pole 48)28 - pomniejszona o wartość prac w ramach 

spółek wodnych (pole 49). Uzasadnienie tej ostatniej operacji jest następujące: 

wsparcie ze środków publicznych do działalności bieżącej może być udzielone 

tylko w ramach spółek wodnych. Zatem różnica pomiędzy wartością wykonanych 

prac ogółem, a pracami w ramach spółek wodnych może być interpretowana jako 

działalność podmiotów fizycznych prowadzona na własny rachunek. 

 

Niezbędne dane finansowe z poszczególnych sprawozdań wojewódzkich o symbolu 

RRW-10 (dla województw: śląskiego, opolskiego małopolskiego,) zestawia Tabela 37 

  

                                                           
28 Opłaty za korzystanie dotyczą tylko melioracji szczegółowych, melioracje podstawowe finansowane są 
w 100% ze środków budżetowych.  
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Tabela 37. Dane źródłowe do obliczeń finansowej stopy zwrotu kosztów usług wodnych w obszarze administrowanym 

przez RZGW w Gliwicach 

Dane źródłowe do 

obliczeń 

N
r 

p
o

la
 R

R
W

-1
0

 

Je
d

n
o

st
k

a 

Śl
ąs

k
ie

 

O
p

o
ls

k
ie

 

M
ał

o
p

o
ls

k
ie

 

R
Z

G
W

 w
 G

li
w

ic
ac

h
 

Wartość prac:        

Ogółem – melioracje 

podstawowe 
26 [tys.zł] 

4345,8 3749 9971 3118,5 

Ogółem – melioracje 

szczegółowe 
48 [tys.zł] 

6072,5 10150 4230 4696,2 

W ramach spółek 

wodnych ogółem 
49 [tys.zł] 

4265,2 4763 3200 2959,8 

Ze składek 

członkowskich 
51 [tys.zł] 

2277,1 2542 1342 1565,6 

W formie świadczeń 

rzeczowych 
52 [tys.zł] 

1225,2 768 588 748,9 

Powierzchnia 

województwa i jego 

odsetek należący do 

regionu wodnego 

- km2 
6167,3 1381,7 599,0 8148,0 

- % 
50,0% 14,7% 4,0%  

Uwaga: Dane w ostatniej kolumnie nie są sumą wartości wyszczególnionych w kolumnach 

dla poszczególnych województw gdyż na terenie administrowanym przez RZGW w 

Gliwicach znajdują się tylko fragmenty tych województw. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań RRW-10 dla wyszczególnionych w 

tabeli województw 

 

Przedstawione w Tabela 37 dane pozwoliły na obliczenie finansowej stopy zwrotu 

zgodnie z dotychczasową metodyką. Stopa zwrotu za rok 2010 wyniosła 51,8% (za rok 

2006 - stopa zwrotu wyniosła 62,6%).  

 

 

Tak obliczona finansowa stopa zwrotu kosztów nie uwzględnia jeszcze faktu 

ustawowych zwolnień użytkowników z opłat za pobór wód. Kwota zwolnienia nie jest 

jednak prosta do obliczenia. Pozornie najprostszym rozwiązaniem jest pomnożenie 
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objętości pobranej wody przez jednostkową stawkę opłat, metoda ta ma jednak istotne 

słabości: 

1) Nie uwzględnia mechanizmu zaniechania poboru opłat w przypadku, gdy 

kwota naliczenia nie przekracza 400 zł/pół roku29. Ze względu na wysokie koszty 

administracji – mechanizm wprowadzania kwoty „minimum” - jest uznawany za 

racjonalny. Problem polega jednak na tym, że nie wiadomo jaka część pobieranej 

wody (dokładniej opłat za jej pobór) mieści się w przedziale zwalniającym z 

konieczności jej odprowadzenia. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem 

przyjąć, że zwolnienie nie dotyczy znaczących kwot – hipoteza ta wynika z 

porównania średniej ilości wody zużytej do nawodnienia (na 1ha) i ilości wody 

której pobranie mieści się poniżej progu 400 zł30. 

2) Nie uwzględnia zwykłego korzystania z wód (w ilości do 5m3/d), 

zwolnionego z opłat i pozwoleń. Mechanizm taki, aczkolwiek z różną wartością 

progową funkcjonuje w Europie i jest powszechnie akceptowany. 

3) Oprócz obu zarzutów formalnych jest jeszcze kwestia praktyczna 

dotycząca braku wiarygodnych metod pomiarowych przy nawodnieniach 

grawitacyjnych. Dane dotyczące objętości wody zużywanej do nawodnień należy 

traktować dość szacunkowo, i o ile w skali dużych obszarów, jednostek 

obliczeniowych wiarygodność jest satysfakcjonująca, to przy rozliczeniach na 

poziomie pojedynczych gospodarstw – pozostawia wiele do życzenia. 

Aby ustalić rząd wielkości udzielonej pomocy polegającej na zwolnieniu z opłat za pobór 

wód do celów rolniczych podjęto próbę oszacowania wartości nie naliczonych opłat. 

Rezultaty przedstawia Tabela 38, cechują się one jednak pewnymi niedokładnościami: 

a. wymagania jakościowe wobec wody pobieranej do nawodnień nie są wysokie, 

trudno jest więc przyjąć odpowiedni współczynnik różnicujący z 

Rozporządzenia Rady Ministrów31. 

                                                           
29 Wartość 400 zł dla roku bazowego obliczeń 2010 nie zmieniła się w stosunku do poprzedniej analizy z 
2006 roku dotyczy obszarów gdzie sejmik nie uchwalił podwyższenia tej kwoty (o maksimum 50%). 
Sejmiki województw na terenie których leży RZGW w Szczecinie nie uchwaliły wspomnianego 
podwyższenia. Zwolnienie wynika z: art. 289 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami) 
30 Wg danych GUS (Ochrona Środowiska) przeciętna ilość wody zużytej do nawodnień 1 ha wynosi 1200 
m3. Kwota wolna od opłat wystarcza więc do nawodnienia zaledwie 7 ha.  
31 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) zachowane w mocy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145). 
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b. wymagana niezawodność dostawy jest niższa niż w przypadku poboru na cele 

komunalne lub przemysłowe, fakt ten w ogóle nie znajduje odzwierciedlenia 

w stawkach opłat 

c. pewna część wody przeznaczana jest do napełnienia stawów rybnych i 

istnieją pewne przesłanki do uznania przynajmniej pośrednio za podlegającą 

opłacie32. 

 

Tabela 38. Próba oszacowania kwoty opłat za pobór wód na cele rolnicze za rok 2010 – RZGW w Gliwicach 

Cecha Jednostki Wartość 

Zużycie wody hm3 93,8 

 m3 93800000 

Stawka opłaty zł/m3 0,049 

Współczynniki 
różnicujące   

RZGW w Gliwicach  [-] 1,2 

jakościowy                   (a) [-] 0,6 

                                     (b) [-] 1 

                                     (c) [-] 2,8 

wysokość opłat            (a) mln zł 2,76 

                                     (b) mln zł 4,60 

                                     (c) mln zł 12,87 

Źródło: Opracowanie własne. Stawka jednostkowa opłaty wg Obwieszczenia Ministra 

Środowiska..33, pobór wody wg Ochrona Środowiska 2011, GUS, Warszawa 2012. 

 

                                                                                                                                                                                     
Literalne stosowanie tego punktu nie jest możliwe, akt prawny nie dotyczy bowiem wody używanej do 
nawodnień. 
32 Chodzi o płatność dotyczącą przyrostu masy ryb. Przepis a dokładniej stawka opłaty (za rok 2010 z tab. 
E Obwieszczenie Ministra Środowiska z 18.08.2009 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 
2010. Monitor Polski nr 57, poz. 780 z 2009) określa płatność pośrednio związaną z poborem wody do 
napełniania stawów i zrzutem tej wody. Płatność ta nie jest jednak związana z wielkością poboru ale z 
przyrostem masy ryb, zaś misją tej opłaty jest raczej odzwierciedlenie zrzutu wody pobranej. 
Interpretacja taka wynika bezpośrednio z art. 296 POŚ. Należy jednak zauważyć, że zarówno w kwestii 
kosztów środowiskowych jak i zasobowych – opłata uzależniona od masy ryb ma raczej charakter 
ryczałtowy.  
33 Obwieszczenie Ministra Środowiska z 18.08.2009 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 
2010. Monitor Polski nr 57, poz. 780 z 2009 
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Podsumowując wyniki obliczeń i wyspecyfikowane wcześniej zastrzeżenia – kwota 

zaniechanych płatności przedstawiona w tabeli jest raczej górnym oszacowaniem – nie 

przekracza więc 13 mln zł/r ale wartość ta jest raczej fikcyjna. Najbardziej zbliżone do 

rzeczywistości oszacowanie (wariant „a” z Tabela 38) - opiewa na 2,8 mln zł/r. Korekta 

finansowej stopy zwrotu po uwzględnieniu zwolnień z opłat obniża stopę z 51,8% do 

38,3%. 

 

3.4 Pozostałe formy korzystania z wód 

 

3.4.1 Hydroenergetyka 

 

Zestawienie obiektów hydroenergetycznych przedstawia Tabela 39. 

Tabela 39 Przegląd obiektów hydroenergetycznych działających na terenie administrowanym przez RZGW w 

Gliwicach 

Region 
wodny 

Nazwa 
rzeki 

Km rzeki Moc 
[MW] 

Użytkownik Uwagi 

GO Kłodnica  40+400 0,075 Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Usługowe "PRĄD" 
Leszek Okręglicki 

 

GO Kłodnica 27+900 0,035 Czajkowski 
Mieczysław - Kietrz 
(dot. Małej 
Elektrowni Wodnej 
w m. Rudziniec 

 

GO Kłodnica 3+390 0,05 "ENERGIA 1" SP. Z 
O.O. - KĘDZIERZYN-
KOŹLE 

 

GO Kłodnica 15+500 0,06 "ENERGIA 1" SP. Z 
O.O. - KĘDZIERZYN-
KOŹLE 

 

GO Kłodnica 43+100 0,1 TIM II Maciej Kita  
GO Opawa 63+724 0,05 Czajkowski 

Mieczysław 
 

GO Opawa 68+564 0,022 Brzozowski  
GO Olza 39+800 

(lokalizacja na 
kanale 
derywacyjnym, 
ujęcie na jazie 
w km 39+300) 

0,56 MEW S.A. Warszawa Elektrownia 
została 
oddana do 
użytku w 
2011 roku 
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GO Olza CS 34+800 0,225 Lokalizacja i 
własność- Czechy 

 

Razem GO 430   
MW Biała 

Przemsza 
5+420 0,06 Jupowicz Adam – 

Dąbrowa Górnicza 
(dot. Małej 
Elektrowni Wodnej 
„ADAŚ” w Jaworznie 

 

MW Biała 
Przemsza 

28+980 0,045 Skwara Sławomir  

MW Biała 
Przemsz 

31+000 0,05 Frey Janusz – 
Dąbrowa Górnicza 

 

MW Wisła- 
zapora 
Wisła 
Czarne 

1013+700 0,1 RZGW Gliwice Z przyczyn 
technicznych 
elektrownia 
nie produkuje 
energii 
elektrycznej.  

Razem MW 0,255   
Razem MW+GO 1,432   
Wartość skorygowana(*) MW+GO 0,547   
(*) bez elektrowni:  na terenie Czech, niepracującej elektrowni na zaporze Wisła Czarne, 

elektrowni SA Warszawa  oddanej w 2011r. 

Źródło: Informacje udostępnione przez RZGW w Gliwicach 

 

Przychody z tytułu użytkowania związanego z MEW w 2010 roku obejmują 4 z 10 

obiektów pracujących na terenie RZGW w Gliwicach. Przychody te to opłaty za grunty 

pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa. Stwierdzenie to jest o tyle 

istotne, że wskazuje na podstawę poboru opłat.  
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Tabela 40 Przegląd przychodów z obiektów hydroenergetycznych działających na terenie administrowanym 

przez RZGW w Gliwicach 

Lp. 
Region 
wodny 

Nazwa 

Rodzaj 
(najem, 
dzierżawa, 
użyczenie, 
użytkowanie) 

Podstawa 
prawna 

Kwota 
brutto 
[zł] 

Uwagi 

1 GO 

Mieczysław 
Czajkowski 
Małe 
Elektrownie 
Wodne 

użytkowanie art.20 Prawa 
Wodnego  
(za grunty 
pokryte 
wodami 
stanowiące 
własność 
Skarbu 
Państwa 
niezbędne do 
prowadzenia 
przedsięwzięć 
związanych z 
energetyką 
wodną  

1951,20  

2 GO 

"ERGO-
MEW" Sp. z 
o.o. 

użytkowanie 4645,33 Elektrownia 
jest w trakcie 
budowy (rzeka 
Odra- 
Kędzierzyn- 
Koźle) 

3 MW 
Adam 
Jupowicz 
 

użytkowanie 813,00  

4 MW 

Zakład 
Produkcyjno- 
Usługowy 
"GAL-MEW" 
Frey Janusz, 

użytkowanie 260,16  

  Razem   7669,69  

 

Istotne jest stwierdzenie, że w zestawieniu nie ma opłat za dzierżawę obiektów 

hydrotechnicznych, ponadto ustawowo hydroelektrownie nie ponoszą opłat za 

korzystanie z wódy do celów hydroenergetycznych. Z formalnego punktu widzenia 

właściciele obiektów hydrotechnicznych (budynki, budowle urządzenia) płacąc za grunt 

pokryty wodą regulują swoje należności zdefiniowane w prawie – w jego obecnym 

kształcie. Możemy mówić o pełnej finansowej stopie zwrotu. Ekonomiczna stopa zależy 

od potencjalnie generowanych niekorzyści środowiskowych (zmiany jakości wód, 

zmniejszenie bioróżnorodności) – takie składowe nigdy nie były wyceniane. Koncepcje 

opłat za hydroenergetyczne wykorzystania wód których wdrażania (dokładniej – próby) 

ma obecnie miejsce - nie referują do takich składowych. Próby obciążania 

hydroenergetyki za korzystanie z wody mają charakter czysto funduszowy (tzn. 

zmierzają do wygenerowania przychodów) i w żaden sposób nie nawiązują do zasad 

„płaci zanieczyszczający” czy też „płaci użytkownik”. 
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3.4.2 Żegluga 

Podstawą ewidencji kosztów były zestawienia księgowe sporządzone przez RZGW 

według schematu wynikającego z zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

15 grudnia 2006r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na 

śródlądowe drogi wodne i ich strukturę (Dz.U. 2006 Nr 240 poz. 1747.  

Rozporządzenie wprowadza sposób ewidencji danych kosztowych dotyczących 

utrzymania dróg śródlądowych wskazując następujące kategorie wydatków:  

 wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o wyłącznej funkcji transportowej (IN-

tr), 

 wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji wspólnej z funkcją 

transportową (IN-wp), 

 wydatki dotyczące budowy nowych śródlądowych dróg wodnych wraz z 

infrastrukturą (IN-nd), 

 wydatki bieżące na infrastrukturę o wyłącznej funkcji transportowej (B-tr), 

 wydatki bieżące na infrastrukturę o o funkcji wspólnej z funkcją transportową 

(B-wp), 

 wydatki ogólne poniesione na wszystkie drogi wodne, 

 wydatki terenowych organów administracji żeglugi śródlądowej, które obejmują 

wydatki związane z ich działalnością, w tym wydatki na budynki, nabrzeża oraz 

obiekty pływające. 

Dane niezbędne dla zidentyfikowania kosztów utrzymania dróg śródlądowych we 

wszystkich powyższych kategoriach pozyskane zostały z Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wydatki terenowych organów administracji żeglugi 

śródlądowej, które powinny być wskazane w punkcie II nie zostały udostępnione przez 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu.  

 

Tabela 41. Oszacowane koszty utrzymania śródlądowych dróg wodnych oraz wewnętrznych dróg morskich na 

obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach  w 2010 roku 

Lp. Kategoria 

Razem 

koszty [tys. 

zł] 

I Śródlądowe drogi wodne 5 292,2 

1 
wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o wyłącznej funkcji 

transportowej (IN-tr), 
bd 

2 
wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji wspólnej z funkcją 

transportową (IN-wp) 
bd 

3 
wydatki bieżące na infrastrukturę o wyłącznej funkcji transportowej 

(B-tr) 
5292,2 

4 
wydatki bieżące na infrastrukturę o o funkcji wspólnej z funkcją 

transportową (B-wp), 
bd 

5 wydatki ogólne poniesione na wszystkie drogi wodne 4,86 
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Lp. Kategoria 

Razem 

koszty [tys. 

zł] 

II 

wydatki terenowych organów administracji żeglugi śródlądowej, 

które obejmują wydatki związane z ich działalnością, w tym wydatki 

na budynki, nabrzeża oraz obiekty pływające bd 

III RAZEM 5292,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z RZGW w Gliwicach 

Przychody za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność SP 

oraz za korzystanie ze śluz i pochylni stanowiących własność SP powinny w teorii 

równoważyć składowe kosztów (wszystkie) wyspecyfikowane w Tabela 41. W praktyce 

roczny strumień płatności z tego tytułu jest znacznie niższy a szczegóły prezentuje 

Tabela 42. 

Tabela 42 Przychody z tyt. należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz  za korzystanie ze śluz i 

pochylni stanowiących własność SP 

Przychody za: jednostka wartość 
korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych 
stanowiących własność SP 

tys. zł 

77,4 

korzystanie ze śluz i pochylni stanowiących własność SP 90,3 
Razem 167,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z RZGW w Gliwicach 

 

Z uwagi na niepełne dane o poniesionych kosztach obliczenie finansowej stopy zwrotu 

może być wykonane w postaci „nie więcej niż”. Tak obliczona wartość nie 

przekracza3,2%. W rzeczywistości jest jednak jeszcze niższa.  

 

3.4.3 Zarządzenie ryzykiem powodziowym 

 

Opisane w dokumencie metodycznym34 przesłanki związane z tematyką zarządzania 

ryzykiem przeciwpowodziowym sprowadzają się do konkluzji, iż z uwagi na fakt, że 

ochrona przeciwpowodziowa nie spełnia definicji usług (a w związku z tym trudno 

odnieść się do tych działań poprzez parametry analizy ekonomicznej), nie ma podstaw 

do sporządzenia analizy zwrotu kosztów. Podstawowy problem w tym przypadku to 

próba ilościowego ujęcia zjawiska, a w związku z tym ceny usług. W przypadku ochrony 

przeciwpowodziowej potencjalną korzyść można opisać pojęciem zmniejszenia ryzyka 

                                                           
34Berbeka K., „Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacja podejścia do opracowania analiz 
ekonomicznych korzystania z wód”, Kraków, październik 2011, str. 44-45 
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powodziowego, definiowanego jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi 

oraz jej negatywnych skutków dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego 

oraz działalności gospodarczej. Oszacowanie tego typu wielkości jest przedsięwzięciem 

wielowymiarowym, kosztownym i skomplikowanym, jednak wskazać należy w tym 

wypadku na zapisy Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim), która zobowiązuje państwa członkowskie do 

opracowania map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku. 

Dyrektywa Przeciwpowodziowa nie rozróżnia co prawda pojęć „usług” oraz 

„korzystania” oraz nie narzuca wymogu zwrotu kosztów przez opłaty od beneficjentów, 

wprowadza jednak wymogi dotyczące systemowych rozwiązań. Sporządzenie 

dokumentów planistycznych (oraz okresowe ich aktualizowanie) na podstawie 

przygotowanych map zagrożenia i map ryzyka powodziowego daje możliwość 

zastosowania ewentualnych rozwiązań prawno-ekonomicznych (np. opłat za osiedlanie 

się lub prowadzenie działalności w obszarach ryzyka), jednak praktyczne wdrożenie 

niektórych propozycji może się okazać z wielu względów (np. politycznych) bardzo 

ograniczone, szczególnie w sytuacji obciążenia potencjalnych beneficjentów pełnymi 

kosztami. Utrzymanie systemu ochrony przeciwpowodziowej jest skomplikowane i 

kosztowne, a efekty prowadzonej działalności obserwowalne w długim okresie. Warto 

poza tym zwrócić uwagę, że nie sprowadza się ona jedynie do kosztów budowy 

poszczególnych obiektów, lecz obejmuje także działania związane z wdrażaniem 

rozwiązań prawnych, administracyjnych, komunikacyjnych, organizacyjnych, czy też 

prowadzeniem badań naukowych itp. Powszechna praktyką jest uznawanie ochrony 

przeciwpowodziowej za dobro publiczne, nie tylko w polskim systemie prawnym. 

Abstrahując od ewentualnych opłat administracyjnych związanych z realizacją 

inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w polskim systemie prawnym nie 

występują opłaty dotyczące tego typu działalności.  

Do czasu, gdy ochrona przeciwpowodziowa będzie świadczeniem dostarczanym na 

zasadzie dobra publicznego, nie ma podstaw dla kalkulacji stopy zwrotu w tym zakresie. 

Uściślając finansowa i ekonomiczna stopa zwrotu wynosi w takim wypadku 0.  
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4. Prognoza kształtowania się cen, opłat i kosztów usług wodnych 

w perspektywie do 2021 
 

Prognozowanie gospodarcze w horyzoncie 10-cio letnim narażone jest na spory 

margines błędu wynikający z kilku nakładających się na siebie czynników: 

a) sytuacji losowych określanych w gospodarce mianem szoków (nowe dotkliwe 

regulacje ekologiczne), 

b) wiele założeń makroekonomicznych jest podawanych w kilku wariantach, wybór 

kombinacji rzutuje na rezultat końcowy zmieniając wynik o kilkadziesiąt i więcej 

procent, 

c) istnieje kilka metod prognozowania, od ekstrapolacji trendów po modele 

ekonometryczne i modele równowagi ogólnej. Różnią się one możliwością 

uwzględniania poszczególnych cech (takich jak koszty gospodarki wodnej), 

stopniem dokładności i czasochłonnością realizacji modelowania. 

 

Pierwszym krokiem w prognozowaniu jest sformułowanie warunków brzegowych 

(ograniczeń) i dyskusja założeń. Przyjęto takie same jak dla pozostałych RZGW 

uwarunkowania i założenia: 

1. Koszty usług wodnych są wynikają z ich standardu (jakości, niezawodności) oraz 

regulacji prawnych (głownie o charakterze środowiskowym). W zakresie jakości 

środowiska nie dojdzie do dalszego zaostrzania standardów oczyszczania 

ścieków dla dużych obiektów (np. wyższa efektywność usuwania biogenów), 

wzrośnie jednak egzekucja powszechności usług odbioru i oczyszczania co 

prowadzi do wzrostu kosztów (krańcowy koszt podłączania kolejnych 

mieszkańców do sieci jest rosnący). 

2. Ceny usług zależą od kosztów ich świadczenia oraz egzekucji zasady płaci 

użytkownik. W sektorze komunalnym i przemysłowym egzekucja tej zasady na 
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poziomie finansowym będzie pełna35, natomiast w sektorze rolniczym zostanie 

zachowana częściowa odpłatność za usługi wodne. Ochrona przeciw-

powodziowa nadal będzie dobrem publicznym dostarczanym nieodpłatnie. 

3. Subwencje do działalności operacyjnej operatorów wod-kan w długim 

horyzoncie będą wygasać i zostaną zastąpione przez wsparcie osób o niskich 

dochodach, dzięki czemu pomoc będzie alokowana u potrzebujących a nie 

wszystkich odbiorców. Bezpośrednią konsekwencją wycofania dotacji do 

działalności operacyjnej będzie wzrost cen. 

4. Opłaty za korzystanie ze środowiska nadal będą waloryzowane wraz ze 

wzrostem cen. Zmiana stawek jednostkowych była rozważana przez ostatnich 

trzech ministrów środowiska niemniej nie doszło do realizacji tych koncepcji. 

Wariant bazowy prognozy zakłada status quo w tej dziedzinie. Nie można jednak 

w dłuższym okresie wykluczyć pewnych zmian mających na celu (a) zwiększenie 

roli funduszowej opłat (b) adaptację do zmian klimatycznych, (c) pełniejsze 

wdrożenie zasady płaci użytkownik. 

 

 

Prognoza a dokładniej zarówno przygotowanie kluczowych założeń jak i opracowanie 

wyników powinno być wykonane w następującej sekwencji:  

a) prognoza opłat (jako składowa kosztów), 

b) prognoza kosztów, 

c) prognoza cen - jako pochodnej kosztów. 

 

Ta standaryzowana sekwencja opracowania została uzupełniona o zjawisko całkowicie 

nietypowe i niewystępujące na obszarze innych RZGW – wyjątkową rolę sprzedawcy 

hurtowego jakim jest GPW. 

Potencjalne zmiany w systemie opłat za korzystanie z wód 

 

                                                           
35

 Co nie oznacza jednak, że wszyscy operatorzy w każdym roku działalności osiągną nadwyżkę przychodów 

nad kosztami. Nie jest to możliwe tak jak i w całej gospodarce nie wszystkie firmy osiągają zysk na działalności. 
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Obecny system nie obejmuje wszystkich form korzystania z wód. Istnieją różnego 

rodzaju zwolnienia/częściowe zwolnienia za pewne formy korzystania. Hipotetyczne 

zmiany mogą zatem mieć dwojaki charakter:  

 rozszerzenie systemu opłat na formy korzystania do tej pory zwolnione 

(nawodnienia rolnicze ze źródeł powierzchniowych, wykorzystanie wody w 

hydroenergetyce, pobór zwrotny wody wykorzystanej do chłodzenia), 

 podniesienie stawek jednostkowych istniejących opłat, likwidacja stawek 

preferencyjnych. 

Analizy takich działań były prowadzone kilkukrotnie36 jednak nie doszło do 

operacjonalizacji zmian ani w kierunku podniesienia stawek jednostkowych - ani w 

kierunku rozszerzenia zakresu stosowania opłat. 

 

Pierwszym krokiem w analizie opłat jest analiza ex-post obejmująca ostatnią dekadę. 

Analiza prowadzona jest dla całego kraju a nie dla RZGW w Gliwicach. Opłaty 

gromadzone są w agregacji administracyjnej (przez urzędy marszałkowskie) a 

przypisanie ich do regionów wodnych wymaga dość szacunkowych ekstrapolacji. Nie 

można pominąć w tym miejscu wysiłku poszczególnych RZGW, które dążą do poznania 

wysokości opłat wnoszonych za korzystanie z wód na obszarze im przynależnym. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że opłaty wnosi się w układzie administracyjnym 

właściwym dla siedziby danego podmiotu gospodarczego. Mimo że opłaty za 

korzystanie z wód wnosi się do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca 

poboru a nie rejestracji podmiotu37 - to sytuacja kiedy podmiot gospodarczy korzysta z 

wód (pobór, zrzut ładunków zanieczyszczeń) na obszarze jednego województwa ale w 

kilku punktach znajdujących się na obszarach dwóch RZGW – jest możliwa, występuje w 

praktyce i jest niezmiernie trudna do prawidłowej dezagregacji. Dlatego też analiza 

trendu będzie znacznie dokładniejsza dla całego kraju – opisane błędy dezagregacji po 

                                                           
36

 Analiza polityki opłat za wodę. Raport wykonany przez MGGP na zlecenie KZGW, Kraków, kwiecień 

2009.Maszynopis niepublikowany 
37

 Zgodnie z art. 277 ust. 1 i 2 POŚ opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska 

wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, z 

zastrzeżeniem: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, 

wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu 

korzystającego ze środowiska (miejsce rejestracji, tj. miejsce wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, lub 

miejsce nadania numeru statystycznego Regon) 
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prostu nie występują. Kontrolnie analiza została powtórzona dla obszaru jednego 

województwa – kluczowego dla RZGW w Gliwicach z punktu widzenia opłat za pobór 

wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń – woj. Śląskiego (jego udział w RZGW w Gliwicach 

to 92,5% ludności oraz 75,3% powierzchni). 

 

Tabela 43 Opłaty za pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń przekazane do funduszy ochrony środowiska 

w Polsce i woj. śląskim w latach 2002-2011 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska  

opłaty za pobór wód i zrzut 

ładunków, ceny bieżące, mln zł  674,8 512,2 443,0 375,2 438,8 457,9 449,3 449 456,6 463,5 

wskaźnik zmian cen (CPI) na rok 

2010 1,220 1,211 1,170 1,146 1,134 1,107 1,062 1,026 1,000 0,959 

opłaty w cenach stałych 2010’, w 

mln zł 823,4 620,0 518,2 429,8 497,7 506,6 477,1 460,7 456,6 444,4 

rok 2002 =100% 100% 75,3% 62,9% 52,2% 60,4% 61,5% 57,9% 55,9% 55,5% 54,0% 

Woj. Śląskie  

opłaty za pobór wód i zrzut 

ładunków, ceny bieżące, mln zł  119,9 88,6 105,1 101,5 99,5 98,4 97,5 99,0 106,8 108,5 

opłaty w cenach stałych 2010’, w 

mln zł 146,3 107,3 122,9 116,3 112,9 108,9 103,5 101,6 106,8 104,0 

rok 2002 =100% 100,0% 73,3% 84,0% 79,5% 77,1% 74,4% 70,8% 69,4% 73,0% 71,1% 

Uwaga: kwoty obejmują również odsetki za nieterminowe płatności, nie obejmują kar,  

Źródło: opłaty wg danych GUS z roczników Ochrona Środowiska za lata 2003-2012, 
wskaźnik zmian cen na podstawie danych GUS pt Roczne wskaźniki cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w latach 1950-2011. 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm 
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Rysunek 6 Dynamika opłat za korzystanie z wód w Polsce i woj. Śląskim, rok 2002 =100% 

 

Źródło: Jak do Tabela 43. 
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Rysunek 6) wykazuje sporą zbieżność trendów przynajmniej od 2007r. Stała różnica o 

nieco ponad 10 punktów procentowych wskazuje jednak na nieco wolniejsze 

mechanizmy dostosowawcze (poprawa sprawności oczyszczania ścieków, zmniejszenie 

zużycia wody) niż średnia krajowa. 

Dla roku 2007 (jedyny rok z danymi istniejącymi w pełnej dezagregacja uśrednione dla 

wartości ogólnopolskich) podział kwoty odprowadzonej na dwie składowe: pobór wód, 

zrzut ładunków można oszacować na 44% (pobór wód) oraz 56% zrzut ładunków. 

Analogiczna analiza dla woj. Śląskiego wg danych za rok 2010 wykonana w ramach 

niniejszego projektu wskazuje na całkowicie inne proporcje odpowiednio: 17,0% za 

pobór wód i 83% za ładunki zanieczyszczeń. Dla całego obszaru administrowanego 

przez RZGW w Gliwicach proporce te wynoszą: 18,2% i 81,8%.  

 

Projekcja zmian uiszczanych kwot w kolejnych latach jest dość trudna gdyż wartość 

łącznych opłat odprowadzanych w kolejnych latach jest wypadkową przeciwstawnych 

trendów;  

 dla poborów wód stymulantą jest rosnąca liczba osób podłączonych do sieci (w 

skali kraju czy też regionu wodnego jest to wzrost dość niewielki z uwagi na 

istniejący wysoki stąpień podłączenia) a destymulantą malejące zużycie 

jednostkowe per capita. Oba czynniki są w pewien sposób ograniczone, odsetek 

osób podłączonych nie przekroczy 100% natomiast zużycie wody per capita 

raczej nie obniży się poniżej 60l/os/d – wskaźnik uważany za wartość progową 

w krajach rozwiniętych. 

 dla zrzutu ładunków stymulantą jest rosnąca liczba osób podłączonych do sieci a 

destymulantą rosnąca efektywność oczyszczania38. 

 

Obserwując trend łącznej kwoty opłat z ostatniego okresu można zaryzykować 

stwierdzenie, że jest i nadal będzie on lekko malejący. Tak więc istniejące opłaty za 

                                                           
38

 Chodzi o efektywność uśrednioną w skali całego kraju/regionu. Pojedyncze oczyszczalnie najczęściej nie mają 

technologicznych możliwości nieustającej poprawy efektywności oczyszczania, jednak biorąc pod uwagę 

rosnący odsetek wysokoefektywnych procesów usuwania biogenów – średnia dla całego kraju nieustająco 

rośnie, jest to bezpośredni efekt postępów w realizacji KPOŚK. 
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pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń nie będą poważnym źródłem finansowania 

inwestycji w ochronie wód czy też gospodarce wodnej. 

 

Hipotetyczne zmiany zakresu stosowania opłat sprowadzają się do dyskusji technicznej 

i politycznej wykonalności koncepcji objęcia opłatami wodę powierzchniową zużywaną 

do nawodnień rolniczych, pobieraną zwrotnie do chłodzenia i na cele 

hydroenergetyczne. Możliwa do pozyskania kwota z nawodnień rolniczych została 

oszacowana w rozdz. 3.3 niniejszego opracowania na ok 2,8 mln zł na obszarze 

administrowanym przez RZGW w Gliwicach. Biorąc pod uwagę uwarunkowania 

polityczne wprowadzenia takiej regulacji i techniczne problemy z ustaleniem 

rzeczywistego poboru – wprowadzenie tego rozwiązania wydaje się mało 

prawdopodobne. Z kolei likwidacja zwolnienia za pobór wód do celów chłodniczych 

(pobór zwrotny) i dla hydroenergetyki nie doczekała się operacjonalizacji aczkolwiek 

projekt nowej regulacji został zaanonsowany w czerwcu 2012. Brak jest też oszacowań 

możliwych przychodów – z uwagi na przewidywane reakcje popytowe – zamykanie 

obiegów. Rozpatrując istniejące zwolnienia – analizowany punkt dotyczy największej 

objętości ujmowanej wody - ponad 7 tys hm3/r w skali kraju a blisko 2,7. hm3 w skali 

RZGW w Gliwicach – co pozornie wskazuje na duże możliwości generowania 

przychodów w skali kraju ale nie na terenie analizowanego obszaru. Dyskusja 

konkludująca prawdopodobieństwo wprowadzenia tych opłat zawarta jest w rozdziale 

V dotyczącym zwrotu kosztów w przemyśle. Konkludując – opłaty za pobór wód i zrzut 

ładunków zanieczyszczeń w ciągu najbliższych dziesięciu lat będą wykazywać nadal 

lekką tendencję spadkową. Uściślając: chodzi o łączną kwotę uiszczanych opłat z 

obszaru RZGW w Gliwicach. Z uwagi na fakt, że opłaty (ich stawki jednostkowe) 

waloryzuje się o wskaźnik zmian cen i to dopiero po przekroczeniu określonego progu, 

można założyć, że również udział opłat za korzystanie w kosztach produkcji nieznacznie 

zmaleje. 

 

Szczególną uwagę w prognozie należy zwrócić na rolę GPW. Jego udział w dostarczaniu 

wody dla innych operatorów jest bowiem trudny do przecenienia. Dla roku 2010 

przedsiębiorstwo to pokrywało zapotrzebowanie na wodę w minimum 50% dla 40 z 84 
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analizowanych podmiotów. Było to przynajmniej 52% sprzedawanej wody na badanym 

obszarze39. Ilościowe opracowanie wpływu GPW na ceny jest dość trudne z uwagi na 

fakt, że przedsiębiorstwo to odmówiło udziału w badaniu i nie udostępnia do publicznej 

wiadomości cen sprzedaży hurtowej wody. Możliwa była jednak analiza efektów 

współpracy operatorów wod-kan z GPW. I tak dla zbiorowości operatorów, którzy 

zakupowali przynajmniej połowę wody od GPW można było zauważyć że: 

1) stopa zwrotu operatorów związanych z GPW była niższa o 1 pkt procentowy od 

operatorów nie związanych (106 do 107,1%) 

2) koszt jednostkowy zaopatrzenia w wodę był wyższy o 30 gr/m3 czyli o 7,4% 

(4,41/4,11 zł/m3), 

3) operatorzy związani z GPW zaopatrywali przynajmniej 70% gospodarstw 

domowych na badanym obszarze. 

4) bardzo szacunkowa analiza wyrywkowych informacji nt. relacji poszczególnych 

operatorów i GPW wskazuje na udział kosztów zakupów hurtowych wody w 

kosztach ogółem na poziomie 35%. Ta informacja nie jest jednak rezultatem 

spójnej analizy danych ankietowych tak jak poprzedzające wartości – z uwagi na 

brak odpowiednich danych. 

W tym kontekście analiza zmian cen stosowanych przez GPW jest istotna. Wobec braku 

oficjalnych informacji pozostaje odnieść się do wyrywkowo publikowanych wskaźników 

i tak: 

 w 2012 struktura kosztów GPW prezentowała się w następujący sposób: 20 % to 

podatki, opłaty lokalne, 35 % koszty pracowników, 15 % koszty energii, a 26 %to 

koszt amortyzacji, rentowność za 2012 wyniosła 2%. 

 efektywność mierzona ilością dostarczanej wody na 1 pracownika spadła z 250 

tys m3/pracownika (1992) do 103 tys. m3/prac (2012).40 

Nie ulega też wątpliwości, że kluczowe dla rozważań woj. śląskie ma obecnie najwyższe 

ceny za wodę i ścieki we wszystkich kategoriach (gosp. domowe, przemysł i usługi). Wg 

najnowszych danych wg stanu na wrzesień 2012 średnia cena za wodę dla gosp. dom w 

                                                           
39

 Część operatorów wykazywała więcej niż jednego sprzedawcę hurtowego, więc dokładne oszacowanie nie 

było możliwe. Wartość 52% dotyczy tylko operatorów, którzy wskazali jednego sprzedawcę hurtowego. 
40

 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,13162899,Slaskie__Metr_szescienny_wody_za_ponad_2_zl__w_kranach.h

tml 
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tym województwie jest o 52% wyższa od średniej krajowej.  Dla ścieków jest to 112% 

średniej krajowej41 nieuchronnie nasuwa się zatem pytanie o związek pomiędzy tak 

wysokimi cenami za wodę a rolą GPW. Związek ten może mieć dość dwojaki charakter. Z 

jednej strony wysoka cena zakupu może usprawiedliwiać wyższe ceny dla odbiorców 

końcowych. Z drugiej zaś rzekomo wysoka cena zakupu hurtowego wody jest dobrym 

usprawiedliwieniem operatorów wobec organów zatwierdzających taryfy i kreuje 

możliwości mniej oszczędnego gospodarowania. 

 

Oprócz specyficznej roli GPW standardową procedurą jest weryfikacja poziomu cen 

kluczowych, dominujących w danym regionie operatorów. Sytuacja RZGW w Gliwicach 

jest jednak nieco odmienna, brak jest bowiem jednego dominującego operatora, którego 

wyniki mocno wpływają na wartości uśrednione dla całego obszaru42. Celem 

uzupełnienia badań wykonano jednak porównanie dla jednego z większych operatorów 

działających na obszarze RZGW w Gliwicach – wybrano Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.  

 

Obserwacje cen za wodę i ścieki mają charakter sporadyczny w przekroju RZGW w 

Gliwicach. Pewne trendy można analizować wyłącznie dla pojedynczych operatorów lub 

dla całego kraju, aczkolwiek dane GUS w tym zakresie nie są wystarczająco 

kompleksowe43 a dane IGWP agregowane są ze zmiennej liczby operatorów w 

poszczególnych latach a ponadto operują wartościami średnich arytmetycznych a nie 

ważonych. Z uwagi na fakt, że przy obliczaniu średnich ważonych cen za usługi wod-kan 

na obszarze RZGW w Gliwicach jednym z istotniejszych podmiotów jest operator z 

Tych44 – zasadna wydaje się analiza zmian cen (i prognoza tych zmian) właśnie tego 

operatora. 

  

                                                           
41

 Te wyniki obliczone są na podstawie danych IGWP udostępnionych: http://www.igwp.org.pl/informacje-

ekonomiczne. Próba jest znacznie mniejsza, gdyż obejmuje 250 operatorów w 16 województwach. Dane te nie 

są zatem do końca porównywalne z wynikami z bieżącego projektu. 
42

 Takimi operatorami są np. Szczecin czy też Kraków, ich wagi w kształtowaniu średnich ważonych wartości 

dla adekwatnych rzgw sięgają 0,3. 
43

 Standardowe pytanie GUS w tym zakresie dotyczy „ceny za dostarczenie 1 m3 wody”. Cen za odbiór i 

oczyszczanie ścieków nie publikuje się.  
44

 Waga operatora wynosi 0,03 jednak, żaden z dominujących podmiotów nie publikuje swoich danych 

historycznych o taryfach. O wyborze przesądziła zatem dostępność danych. 

http://www.igwp.org.pl/informacje-ekonomiczne
http://www.igwp.org.pl/informacje-ekonomiczne
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Tabela 44 Zmiany cen usług zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków w RPWiK w Tychach SA w 

latach 2002-2011 

RPWiK w Tychach 

SA 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

woda-gosp dom, 

ceny bież zł/m3 3,08 3,5 3,6 3,68 3,68 3,64 3,7 3,94 4,33 4,8 5,05 

ścieki, gosp dom, 

ceny bież zł/m3 1,43 2,36 2,77 3,28 3,28 3,39 3,73 4,13 4,13 4,38 5,75 

woda-gosp dom, 

ceny stałe 2010' 

zł/m3 3,76 4,24 4,21 4,22 4,17 4,03 3,93 4,04 4,33 4,60 4,67 

ścieki, gosp dom, 

ceny stałe 2010' 

zł/m3 1,74 2,86 3,24 3,76 3,72 3,75 3,96 4,24 4,13 4,20 5,32 

woda-gosp dom 

rok 2002 = 100% 
100,0

% 

112,6

% 

111,9

% 

112,0

% 

110,9

% 

107,0

% 

104,4

% 

107,4

% 

115,1

% 

122,3

% 

124,1

% 

ścieki, gosp dom, 

rok 2002 = 100% 
100,0

% 

163,7

% 

185,7

% 

215,3

% 

213,2

% 

215,0

% 

227,0

% 

242,9

% 

236,7

% 

240,7

% 

304,7

% 

Źródło: Na podstawie danych ankietowych oraz IGWP 

Rysunek 7 Dynamika zmian cen usług zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków w RPWiK w 

Tychach w latach 2002-2012 

 

Źródło: jak do Tabela 44 
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Porównanie dynamiki wzrostu cen za wodę dla gospodarstw domowych pomiędzy 

RPWiK w Tychach i wartością średnią dla Polski (wg GUS) w latach 2002-2011 wskazuje 

podobną dynamikę wzrostu co jest dość zaskakujące – ceny w Tychach są o prawie 50% 

wyższe niż średnia dla Polski.  

Rysunek 8 Porównanie cen za wodę: średnia dla Polski wg GUS i ceny dla gospodarstw domowych w RPWiK w 

Tychach w latach 2002-2011 

 

Źródło: Dane dla Polski wg GUS, kolejne roczniki statystyczne z lat 2003-2012. 

 

Wnioskowanie na przyszłość na podstawie danych ex-post nie jest proste. Można 

wybrać dwa rozbieżne scenariusze: 

a) tempo zostanie utrzymane i nie nastąpi harmonizacja cen, 

b) większe inwestycje w badanym (ex-post) okresie wymusiły wyższe wzrosty, 

ponadto doprowadzono do urealnienia cen w odniesieniu do kosztów i w 

przyszłości można będzie obniżyć dynamikę wzrostu cen co doprowadzi do 

harmonizacji kosztów. 
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Ciekawie wygląda zestaw wskaźników realizacji procesu podłączania mieszkańców do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z konieczności (dostępność danych) agregacja 

dotyczy podziału na województwa a nie regiony wodne. 

Tabela 45 Wskaźniki nasycenia infrastrukturą wod-kan w woj. Śląskim na tle wyników dla Polski w 2010r 

Cechy Polska 
Woj. 
Śląskie Uwagi 

Gęstość sieci wodociągowej (bez 
przyłączy) w km/100 km2 87,3 160,4 najwyższa gęstość w Polsce 

                                        w miastach 283,6 278,6 
10 miejsce pośród 
województw 

                                        na wsi 72,8 108,0 
2-ga najwyższa gęstość w 
Polsce 

Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej ogółem w % 87,5 93,4 

2-msce w miejsce w rankingu 
województw 

                                       w miastach  95,3 97,1 
4-msce w rankingu 
województw 

                                       na wsi 75,2 80,3 
7-msce w rankingu 
województw 

Gęstość sieci kanalizacyjnej w km/100 
km2 34,4 92,5 najwyższa gęstość w Polsce 

                                       w miastach 241,5 215,9 
11-msce w rankingu 
województw 

                                       na wsi 19,1 37,7 
3-msce w rankingu 
województw 

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej ogółem w % 62,1 69,1 

2-msce w miejsce w rankingu 
województw 

w miastach 86,1 81,4 
najniższy wynik w rankingu 
województw 

na wsi 24,8 25,4 
7-msce w rankingu 
województw 

Źródło: Infrastruktura komunalna w 2010. GUS, Warszawa 2011.  

 

Porównanie wartości zawartych w zestawieniu wymaga pewnej ostrożności, wysokie 

wskaźniki gęstości sieci wynikają bezpośrednio z wysokich wskaźników gęstości 
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zaludnienia – co jednak powinno kreować niższe koszty jednostkowe. Dla woj. Śląskiego 

bardziej miarodajne będą zatem procentowe wskaźniki podłączenia, wyznaczające 

niezbędny zakres inwestycji infrastrukturalnych. Badane województwo cechuje się 

jednymi z najniższych wskaźników podłączenia mieszkańców do kanalizacji (w%) co 

sugeruje konieczność kolejnych inwestycji. Łącząc te informacje ze wskaźnikiem zwrotu 

kosztów (na poziomie finansowym) w usługach zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków 

(pow100%) można założyć, że dalsze realne wzrosty cen (po odliczeniu inflacji) nie 

będą już znacząco wyższe niż średnie dla Polski. Szczególnie biorąc pod uwagę obecny 

poziom cen usług wod-kan zdecydowanie przekraczający średnią.  
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Wnioski 
 

1) Badania przeprowadzono na zbiorze operatorów komunalnych posiadających 

95% udział w rynku sprzedawanej wody i 98% w rynku odbieranych ścieków. 

Próba zbliżona jest zatem do próby pełnej i może zostać uznana tak jak i wyniki 

obliczeń za reprezentatywną. 

2) W trakcie badań oszacowano wartość rynku komunalnego zaopatrzenia w wodę 

na 728 mln zł/r oraz odbioru i oczyszczania ścieków - 733,5 mln zł. Estymacje 

dotyczą roku bazowego obliczeń czyli 2010.  

3) Odnosząc odpowiednie części tych przychodów do mieszkańców podłączonych 

do sieci oszacowano obciążenie na poziomie 125 zł/os/rok z tytułu zaopatrzenia 

w wodę oraz 156,4 zł/os/rok z tytułu odbioru ścieków. Możliwość dodania tych 

kwot istnieje wyłącznie w odniesieniu do subpopulacji posiadającej dostęp do 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4) Rynek zaopatrzenia w wodę jak i odbioru ścieków jest zdominowany przez spółki 

prawa handlowego. Ich udział mierzony zarówno ilością świadczonych usług jak i 

ich wartością oscyluje w granicach 95%. Oznacza to, że pozostałe formy prawne 

operatorów wod-kan mają marginalne znaczenie dla podstawowych trendów i 

zjawisk występujących na tym rynku. 

5) Średnia ważona cena (netto) za wodę dla gospodarstw domowych jest dla całego 

RZGW jak i analizowanych regionów wodnych niższa o kilka groszy od średniego 

kosztu jednostkowego. Nie oznacza to jednak automatycznie niepełnej stopy 

zwrotu. Oprócz cen jednostkowych istnieją bowiem obciążenia ryczałtowe (za 

tzw. odczyt, opłaty abonamentowe), które odgrywają dość znaczącą rolę. Dla 

zaopatrzenia w wodę jest to to blisko 10% przychodów ogółem. 

6) Dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków wszystkie ceny netto (wszystkie grupy 

odbiorców, RZGW i zdezagregowane regiony wodne) pokrywają w pełni koszty 

jednostkowe świadczenia tych usług. 

7) Zróżnicowanie cen pomiędzy zbiorowościami operatorów pogrupowanymi wg 

form prawnych jest znaczące. Próby nie są duże co nie usprawiedliwia jednak 

faktu sporych rozbieżności wewnątrz analizowanych zbiorowości. 

8) Pozytywnym zjawiskiem jest duże zbliżenie cen (za wodę) pomiędzy 

poszczególnymi grupami odbiorców/konsumentów, dla zakładów budżetowych i 
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spółek. Koszty świadczenia usług w tym samym miejscu są bardzo zbliżone o ile 

nie identyczne, więc taki brak zróżnicowania świadczy o raczej śladowych 

subsydiach krzyżowych (skrośnych) pomiędzy poszczególnymi grupami 

odbiorców. 

9) Dla usługi odbioru ścieków występuje spore zróżnicowanie cen dla 

poszczególnych grup odbiorców. Wniosek taki można sformułować zarówno 

obserwując mediany jak i średnie ważone. Bez względu na formę własności 

operatora przetwórstwo przemysłowe ma wyższe ceny – z uwagi na potencjalną 

atypowość składu ścieków i możliwe wyższe ładunki – trudno jest rozstrzygnąć 

czy mamy tu do czynienia z uzasadnionym zróżnicowaniem cen czy subwencjami 

krzyżowymi. 

10) Udział amortyzacji i opłat za dzierżawę w kosztach zaopatrzenia w wodę wyniósł 

około 11% z bardzo niewielkim zróżnicowaniem, pomiędzy poszczególnymi 

formami własności operatorów. Różnice w udziale pojawiają się w momencie 

głębszej dezagregacja próby na obszary dorzeczy Jednak liczebność w 

poszczególnych podgrupach oscyluje tam wokół kilku podmiotów co 

dyskwalifikuje takie wyniki. Dla odbioru ścieków udział amortyzacji i opłat za 

dzierżawę w kosztach ogółem wynosi około 29%, czyli blisko trzykrotnie więcej 

niż dla zaopatrzenia w wodę. Dla spółek wskaźnik ten wyniósł 28,5%, dla 

zakładów budżetowych – zadziwiająco więcej – 47%. 

11) Przy zaopatrzeniu w wodę oraz przy odbiorze ścieków wielkość operatora nie 

wpływa znacząco na koszty jego działalności.  

12) Ceny jednolite dla zaopatrzenia w wodę stosowało 62 operatorów (75,4% 

sprzedanej wody), ceny zróżnicowane – 22 operatorów (24,6% sprzedanej 

wody). Przy usłudze odbioru ścieków 23 operatorów wykazało zróżnicowanie 

cen w poszczególnych grupach taryfowych (28,6% odprowadzanych ścieków). 

Pozostałych 62 operatorów stosowało ceny jednolite (71,4% odprowadzanych 

ścieków). Nie stwierdzono ani jednego przypadku subsydiowania innej grupy 

odbiorców niż gospodarstwa domowe.  

13) Stosowanie subwencji krzyżowych nie gwarantuje osiągniecia zysku. 

14) Finansowa stopa zwrotu z usługi zaopatrzenia w wodę wyniosła 102,4%, 

mediana 100,0 %. Dla ścieków jest to odpowiednio 106,4% i 100,0%. 
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15) Średnie ceny w zbiorowości operatorów otrzymujących dotacje (mimo 

udzielonych dotacji !) są wyższe niż przeciętne ceny u wszystkich operatorów, co 

w zestawieniu z rachunkiem kosztów daje zaskakujące wyniki. Sprowadzają się 

one do następującej konkluzji: operator mający koszty wyższe o 107 gr/m3 od 

przeciętnej, po otrzymaniu dotacji w wysokości 72 gr/m3 ma ceny nadal wyższe 

od przeciętnej i to o 101 gr/m3. To spostrzeżenie po raz kolejny podważa 

ekonomiczną sensowność udzielania dotacji operacyjnych operatorom wod-kan. 

16) Dla przemysłu na poziomie finansowym mówić można o 100% stopie zwrotu 

kosztów, dla rolnictwa -51,8%. 

17) Dla innych form korzystania z wód finansowa stopa zwrotu dla żeglugi nie 

przekracza 3,2%. 
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