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Wstęp 

 

Wymóg cyklicznego wykonywania analiz ekonomicznych dla poszczególnych dorzeczy 

wynika bezpośrednio z działań implementacyjnych Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(RDW). Z uwagi na sekwencyjność tych analiz (po raz pierwszy wykonano je w 2004 r 

po raz kolejny w 2009 z danymi za rok 2006) - możliwa jest poprawa ich jakości, choćby 

poprzez usuwanie niedoskonałości cechujących poprzednie badania. Niniejszy raport 

jest kolejną próbą wykonania pełnych analiz ekonomicznych w zadanych sektorach. 

Praca jest efektem umowy zawartej pomiędzy Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej 

w Warszawie a wykonawcą – „Pectore-Eco” Sp. z o.o. z Gliwic (KZGW-

DPZWpgw/ZP/1/20). 

 

Obowiązek wykonywania analiz ekonomicznych w agregacji na poszczególne dorzecza 

traktowany literalnie prowadzi do pewnej irracjonalności działań. Wynika ona z 

olbrzymich dysproporcji poszczególnych dorzeczy. Oprócz dorzecza Wisły i Odry, dla 

których analizy są oczywiste, występują na terenie Polski dorzecza Dunaju, Dniestru, 

Pregoły, Niemna, Jarftu, Świeżej, Łaby i Ücker, które w sumie zamieszkuje ok. 0,5 mln 

ludności – czyli mniej niż 2% całkowitej liczby ludności Polski. Udział wymienionych 8 

obszarów dorzeczy w powierzchni kraju wynosi poniżej 4%, a ilość odprowadzanych 

ścieków - 1,6% ich ogólnej objętości dla obszaru Polski. Prowadzenie analiz dla 

wymienionych agregatów z równą dokładnością  i starannością jest nielogiczne, wyniki 

takich działań są głęboko poza marginesem dokładności obliczeń dla podstawowych 

dorzeczy (Wisła, Odra). Dlatego też obszarom o marginalnym znaczeniu dla gospodarki 

towarzyszy znacznie mniejszy wysiłek analityczny.  

 

Celem niniejszej pracy jest zatem analiza ekonomiczna procesów korzystania z wód 

wykonana w kilku agregacjach wynikających z układu zlewniowego, form korzystania  

z zasobów wodnych oraz sektorów tą wodę wykorzystujących. Kluczowym elementem 

analizy jest próba odpowiedzi na pytanie o wdrożenie zasady „płaci użytkownik” – czyli 

obliczenie stopy zwrotu kosztów zarówno na poziomie finansowym, jak  

i ekonomicznym, dla wydzielonych obszarów (zlewni), sektorów działalności i form 

korzystania. Z uwagi na braki niektórych informacji, dokładność odpowiedzi jest 

zróżnicowana, od relatywnie precyzyjnych wskazań dla sektora komunalnego  

i przemysłu, po dość ogólne rozważania nt. rolnictwa. 

 

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

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

przyjęto za powszechnie spotykanymi w literaturze1. Za dużych operatorów uznaje się 

                                                 
1 Sozański M., Wodociągi i kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność. Polska Fundacja Ochrony 
Zasobów Wodnych, Poznań – Bydgoszcz 2002. 
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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 analiz2 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. 

 

W raporcie każdorazowo precyzuje się przy analizie cen czy dotyczy ona wartości brutto 

czy netto. Należy pamiętać, że w roku bazowym analizy czyli 2010 - stawka podatku VAT 

na dostawę mediów, w tym na: „świadczenia usług w zakresie rozprowadzania wody”, 

„świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekami” - wynosiła 7%3. W tabelach i na 

wykresach operuje się ponadto pewnymi uproszczeniami/skrótami pojęciowymi przy 

opisie cen za usługę odbioru i oczyszczania ścieków – nazywanymi w skrócie 

ceną/cenami za ścieki. 

 

Z uwagi na charakter pracy dokonującej syntezy kilku badań zamawianych przez 

poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej - w opisie źródeł zastosowano 

skrót „na podstawie udostępnionych badań poszczególnych RZGW”. Pod tym pojęciem 

za każdym razem rozumiany jest zbiór tych samych opracowań: 

[1] Analiza ekonomiczna korzystania z wód Raport dla Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie. PiuConsulting, Kraków 2013. 

[2] Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły. Etap 1 i 

2. Raport wykonany na zlecenie: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku. Gliwice 2012. 

                                                 
2 Jedyna różnica polega na braku formy prawnej „gospodarstwo pomocnicze gminy” zlikwidowanej w 
ramach zmian ustawowych finansów publicznych. 
3 Zmiana stawki na obecnie obowiązujące 8% nastąpiła od 01.01.2011. 
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[3] Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Gliwice. Raport dla 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Kraków 2013. 

[4] Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin.  Raport 

wykonany na zlecenie: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Gliwice 2012. 
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1. Ogólna charakterystyka społeczno-gospodarcza 
dorzeczy w Polsce 

Na potrzeby wykonania niniejszej charakterystyki zebrano i przeanalizowano dane 

Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych Lokalnych oraz Ministerstwa 

Finansów. Ze względu na sposób agregacji danych statystycznych w odniesieniu do 

jednostek administracyjnych należało przyjąć pewne założenia, które umożliwiły 

przełożenie ich na obszar dorzeczy. W związku z powyższym  do analiz przyjęto obszar 

powiatów zawierających się w granicach dorzecza w znacznym stopniu (powyżej 50% 

powierzchni).  

 

Obszar dorzecza Wisły 

Powierzchnia dorzecza Wisły wynosi 183 171 km2. Według danych GUS w 2010 r. 

obszar ten zamieszkiwany był przez 24,55 mln mieszkańców, co stanowiło blisko 62% 

ludności Polski. W porównaniu z latami wcześniejszymi odnotowano wzrost liczby 

ludności na badanym obszarze. Przedmiotowy obszar obejmuje w całości, bądź 

częściowo 11 województw. Ludność największego województwa będącego 

w administracji dorzecza Wisły – województwa mazowieckiego, stanowi ponad 20%  

populacji całego analizowanego obszaru. Poza wspomnianym powyżej województwem 

mazowieckim, znaczna liczba mieszkańców (pow. 3 mln)  zamieszkuje województwo 

śląskie oraz małopolskie. Procentowy udział mieszkańców zamieszkujących dorzecze, w 

podziale na województwa, przedstawiono na poniższym wykresie. 

 
Rysunek 1. Udział ludności zamieszkującej poszczególne województwa w ogólnej liczbie 
mieszkańców dorzecza Wisły 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych BDL. 
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W 2010 r. stopa bezrobocia wyniosła 13,01 %, i była o blisko 1% niższa niż w roku 2007. 

Od tego czasu nastąpił wzrost tego wskaźnika i w 2012 r. stopa bezrobocia osiągnęła 

wartość 14.8%. Podwyższeniu o ok. 10%, w stosunku do lat poprzednich, uległo jednak 

średnie wynagrodzenie brutto, które wyniosło 2659,29 zł. 

Średni dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie w 2010 r. wyniósł 1145,02 

zł i był o 0,56 % niższy od średniej krajowej, przy czym wydatki na 1 osobę w 

gospodarstwie stanowiły 83 % tej kwoty. Dochody i warunki życia mieszkańców są 

jednak znacząco różne. W dorzeczu znajdują się trzy województwa zagrożone w 

znacznym stopniu ubóstwem skrajnym, tj. podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz 

świętokrzyskie. 

O poziomie rozwoju i uprzemysłowienia dorzecza świadczy wysokość produkcji 

sprzedanej  przemysłu oraz jej udział w skali krajowej. Wśród regionów generujących 

największe dochody z tego sektora wymienić należy województwo mazowieckie, 

pomorskie oraz śląskie. W tabeli poniżej przedstawiono powiaty gdzie udział produkcji 

sprzedanej w produkcji sprzedanej krajowej jest najwyższy. 

 

 
Tabela 1. Produkcja sprzedana przemysłu oraz jej wielkość w skali lokalnej w wybranych 
powiatach dorzecza Wisły 

Powiat 
Produkcja sprzedana 

 [mln zł] 

Udział w produkcji sprzedanej 

krajowej [%] 

m . Warszawa 84908,3 7,952 

Gdańsk 30552,1 2,861 

Bielsko Biała 26107,7 2,445 

Katowice 23869,6 2,235 

Kraków 20542,7 1,924 

Dąbrowa 

Górnicza 
19258,0 1,804 

Chorzów 7949,1 0,744 

Bydgoszcz 7428,2 0,696 

toruński 6492,8 0,608 

żywiecki 6096,1 0,571 

bielski 5067,3 0,475 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województw, 2010 r. 

Znaczącą gałąź gospodarki dorzecza, prawie 80%, stanowi handel i usługi. Liczba 

podmiotów gospodarczych na omawianym obszarze stale rośnie, w związku z czym 

notowany jest wzrost przychodów generowanych z tego sektora. 

Produkcja rolna końcowa na 1 ha użytków rolnych w 2010 r. wyniosła 3666,2 zł i była 

wyższa niż w latach wcześniejszych. 
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W 2010 r. dochód jednostek samorządowych na obszarze dorzecza wyniósł ok. 1367 

mln zł, przy czym wydatki w tym samym okresie przekroczyły tę wartość. Dług 

samorządów stale rośnie na przestrzeni ostatnich lat. 

 

Obszar dorzecza  Dniestru 

Powierzchnia obszaru dorzecza Dniestru w granicach Polski, wynosi 233 km2. Zgodnie z 

danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. obszar dorzecza zamieszkiwało 

15,71 tysięcy mieszkańców, co stanowi 0,04%  ludności Polski. Nastąpił wzrost liczby 

ludności obszaru w stosunku do 2007 r. o ponad 0,2%. 

Stopa bezrobocia w 2010 r. wynosiła 20,08% i była niższa niż w roku 2007. Od tego 

momentu notowany jest stały wzrost  bezrobocia. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

wynosiło 2563,53 zł i było wyższe od wynagrodzenia za rok 2007. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi przyporządkowania powiatu do obszaru 

dorzecza wynika, że powierzchnia powiatu bieszczadzkiego w mniej niż 50 % obejmuje 

dorzecze Dniestru. W związku z tym uśrednianie danych dotyczących pozostałych 

wskaźników byłoby obarczone dużym błędem. 

Obszar dorzecza Dunaju 

Powierzchnia obszaru dorzecza Dunaju w granicach Polski jest równa 385 km2. Zgodnie 

z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. obszar dorzecza zamieszkiwało 

31,76 tysięcy mieszkańców, co stanowi 0,08%  ludności Polski. 

Stopa bezrobocia w 2010 r. wynosiła 2,24% i była niższa niż w roku 2007. Przeciętne 

wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do roku 2007 i wyniosło  2315,88 zł. 

W związku z tym, że większa cześć powierzchni powiatu nowotarskiego usytuowana jest 

w obszarze innego dorzecza, uśrednianie pozostałych wskaźników byłoby błędne. 

Obszar dorzecza Jarft 

Powierzchnia obszaru dorzecza Jarft, leżącego w granicach Polski, jest równa 212 km2. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. obszar dorzecza 

zamieszkiwało 5400 mieszkańców, co stanowi 0,01%  ludności Polski. 

Stopa bezrobocia w 2012 r. wynosiła 5,6 %, natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto 

wzrosło w stosunku do roku 2007 i wyniosło  2494,23 zł. 

W związku z małą powierzchnią obszaru nie przedstawiono danych dotyczących 

pozostałych wskaźników, ponieważ uśrednianie danych powiatowych byłoby błędne.  

 

Obszar dorzecza Niemna 

Powierzchnia obszaru dorzecza Niemna, usytuowana w granicach Polski, wynosi 

2515 km2. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. obszar 

dorzecza zamieszkiwało 122,5 tysięcy mieszkańców, co stanowi 0,31%  ogółu ludności 
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Polski. Wyniki wskaźnika wskazują na wzrost liczby ludności obszaru w stosunku do 

2007 r. o ponad 0,2%. Stopa bezrobocia w 2010 r. wynosiła 11,4%. Przeciętne 

wynagrodzenie brutto wzrosło  i wyniosło 2508,13 zł. Średni dochód rozporządzalny na 

1 osobę w gospodarstwie w 2010 r. wyniósł 1103,20 zł i był o ok. 8 % niższy od średniej 

krajowej, przy czym wydatki na 1 osobę w gospodarstwie stanowiły ok. 80 % tej kwoty.  

 

Obszar dorzecza w całości zlokalizowany jest w województwie podlaskim, dla którego 

produkcja rolna końcowa na 1 ha użytków rolnych w 2010 r. wyniosła 3275 zł. 

Gospodarka obszaru opiera się głównie na rolnictwie oraz handlu i usługach. W związku 

ze sprzyjającymi warunkami turystycznymi regionu, znaczna część usług obejmuje 

agroturystykę.  

Obszar dorzecza Pregoły 

Obszar dorzecza Pregoły, leżącego w granicach Polski, jest równy 238 km2.. Zgodnie 

z danymi GUS w 2010 r. obszar dorzecza zamieszkiwało 518,14 tysiąca mieszkańców, co 

stanowiło 1,3% ogółu ludności Polski. 

Stopa bezrobocia wynosiła 21,11%, natomiast średnie wynagrodzenie brutto 2446,59 zł. 

Średni dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie w 2010 r. wyniósł 

1103,39 zł i był o 7,5 % niższy od średniej krajowej, przy czym wydatki na 1 osobę 

w gospodarstwie stanowiły ok. 80% tej kwoty.  

Produkcja sprzedana w przemyśle wyniosła 7970,1 mln zł. Produkcja rolna końcowa na 

1 ha użytków rolnych wyniosła natomiast  3118 zł. 

Ważną rolę w gospodarce tego regionu pełni handel i usługi. Odnotowuje się wzrost 

liczby podmiotów gospodarczych działających w tym zakresie, co powoduje wzrost 

dochodów z tego sektora. 

Obszar dorzecza Świeżej 

Obszar dorzecza Świeżej, leżący w granicach Polski, wynosi 161 km2. W 2010 r. według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego obszar ten zamieszkiwało 1700 osób, co 

stanowiło <0,01% całkowitej liczby ludności w Polsce. Stopa bezrobocia w 2010 r. 

wyniosła ok. 4%, średnie wynagrodzenie brutto natomiast wyniosło 2377,53 zł. 

W związku z małą powierzchnią obszaru nie przedstawiono danych dotyczących 

pozostałych wskaźników, ponieważ uśrednianie danych powiatowych byłoby błędne.  

Dorzecze Odry 

Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118 010 km2. Według danych GUS w 2012 r. obszar 

ten zamieszkiwany był przez 14,48 mln mieszkańców, co stanowiło blisko 36% ludności 

Polski. W porównaniu z latami wcześniejszymi odnotowano wzrost liczby ludności na 

badanym obszarze. Największa liczba ludności w dorzeczu Odry zamieszkuje 

województwo wielkopolskie i stanowi 29%  populacji całego analizowanego obszaru. 

Drugim województwem z największą liczbą mieszkańców, na analizowanym obszarze, 
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jest województwo dolnośląskie. Procentowy udział mieszkańców dorzecza  w podziale 

na województwa przedstawia Rysunek 2. 

 
Rysunek 2. Udział ludności zamieszkującej poszczególne województwa w ogólnej liczbie 
mieszkańców dorzecza Odry 

 
Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych BDL. 

 

W 2012 r. stopa bezrobocia wyniosła  14,27% i w porównaniu z rokiem 2007 wzrosła 

o 5,7%. W analizowanym okresie odnotowano jednak wzrost średniego wynagrodzenia 

brutto z 2409,08 zł w 2007 do 2925,66 zł. w 2012 r. 

Średni dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie w 2010 wyniósł 1165,78 zł 

i był o 0,56 % niższy od średniej krajowej, przy czym wydatki na 1 osobę 

w gospodarstwie stanowiły ponad 84 % tej kwoty. Dochody i warunki życia 

mieszkańców są jednak znacząco różne. 

O poziomie rozwoju i uprzemysłowienia dorzecza świadczy wysokość produkcji 

sprzedanej  przemysłu oraz jej udział w skali krajowej. Regionem generującym 

najwyższy dochód z sektora przemysłowego jest województwo wielkopolskie. W tabeli 

poniżej przedstawiono powiaty, gdzie udział produkcji sprzedanej w produkcji 

sprzedanej krajowej jest najwyższy. 
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Tabela 2. Produkcja sprzedana przemysłu oraz jej wielkość w skali lokalnej w wybranych 
powiatach dorzecza Odry 

Powiat 
Produkcja sprzedana  

[mln] 

Udział w produkcji sprzedanej 

krajowej [%] 

Poznań 28966,0 3,15 

Gliwice 16553,6 1,550 

Wrocław 15554,2 1,69 

poznański 14901,6 1,62 

wrocławski  13272,7 1,44 

Łódź  12155,2 1,32 

Gorzów 

Wielkopolski 
8070,7 0,88 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województw, 2010 r. 

Ważną rolę w działalności gospodarczej dorzecza stanowi handel i usługi. Na 

przestrzeni lat odnotowuje się wzrost podmiotów gospodarczych prowadzących 

działalność w tym zakresie. 

Sektor rolniczy stanowi ok. 3% działalności gospodarczej omawianego dorzecza. 

Produkcja rolna końcowa na 1 ha użytków rolnych w 2010 r. wyniosła 3807,14 zł.  

Dochody jednostek samorządowych wykazują tendencję rosnącą. Pomimo tego nie są na 

tyle wysokie, by pokryć wydatki samorządów.  W 2010 r. wydatki o 7% przekroczyły 

dochody. 

Obszar dorzecza Łaby 

Powierzchnia obszaru dorzecza Łaby, leżącego w granicach Polski, jest równa 238 km2. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. obszar dorzecza 

zamieszkiwało ok. 15 tysięcy mieszkańców, co stanowi 0,04 %  ludności Polski. Wartości 

tych wskaźników nie zmieniają się w znaczny sposób na przestrzeni lat. Stopa 

bezrobocia w 2010 r. wynosiła ponad 20%. Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło  

i wyniosło 2566,10 zł. 

W związku z małą powierzchnią obszaru nie przedstawiono danych dotyczących 

pozostałych wskaźników, ponieważ uśrednianie danych powiatowych byłoby błędne. 

 

Obszar dorzecza Ücker 
Powierzchnia obszar dorzecza Ücker w granicach Polski, wynosi ok. 15 km2. Zgodnie 

z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. obszar  zamieszkiwało 1498 

mieszkańców, natomiast stopa bezrobocia nie zmieniła się znacząco i podobnie jak w 

roku 2007 wyniosła 0,3%. 

W związku z bardzo małą powierzchnią obszaru dorzecza, nie przedstawiono wyników 

pozostałych wskaźników, gdyż uśrednianie tych danych generowałoby błędy. 

 

http://rzgw.szczecin.pl/file/get/hash/e50cc8
http://rzgw.szczecin.pl/file/get/hash/e50cc8
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2. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze 
komunalnym 

2.1. Opis baz danych użytych do obliczeń, metodyka badań 
 

Analiza korzystania z wód w sektorze komunalnym została oparta o dedykowane 

badanie przeprowadzone przez regionalne zarządy gospodarki wodnej w Gdańsku, 

Gliwicach, Krakowie i Szczecinie. Ponadto RZGW we Wrocławiu udostępnił 

nieobrobione wyniki badań ankietowych operatorów komunalnych ze swojego obszaru, 

a RZGW w Warszawie wyniki estymacji wykonanych na bazie analiz historycznych i 

porównań dynamiki określonej dla obszarów właściwych zarządom w Gdańsku, 

Gliwicach, Krakowie i Szczecinie. W odniesieniu do obszaru administrowanego przez 

RZGW w Poznaniu nie uzyskano nowych danych dla operatorów komunalnych ani 

żadnej estymacji takich wartości. Przegląd danych empirycznych zestawiono w Tabeli 3. 

 
Tabela 3. Przegląd danych bazowych służących do analizy korzystania z wód w sektorze 
komunalnym 

 
Pobór wody Odsetek poboru 

objęty badaniami 
ankietowymi 

 

wg GUS ankieta 

 

hm3 hm3 % 

Gdańsk 223,9 189,9 84,8% 

Gliwice 174,2 90,4 51,9%(*) 

Kraków 349,0 300,7 86,2% 

Poznań 342,5 
nie udostępniono 
wyników 

 Szczecin 92,6 80,5 86,9% 

Warszawa 583,5 nie przeprowadzono 
 Wrocław 296,7 240 80,9% 

Razem 2062,4 901,5 43,7% 
(*) wartość zaniżona z uwagi na skomplikowane saldo zakupów hurtowych realizowane 
przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe. Wskaźnik objęcia badaniami 
ankietowymi liczony dla wody nie pobranej - ale zużytej na terenie RZGW w Gliwicach 
wynosi 95,2% i jest najwyższy w badanych zarządach. 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Ogółem w badaniach sektora komunalnego dysponowano zatem danymi obejmującymi 

ok. 44% pobranej wody. Badania obejmowały 893 operatorów zaopatrujących w wodę 

oraz 795 odbierających ścieki (badania z danymi za rok 2006, gdzie ankietowanie 

przeprowadziły wszystkie RZGW zgromadziły dane od 1451 operatorów). Podane 

wartości należy traktować orientacyjnie z uwagi na niekompletność niektórych danych 

lub brak danego zjawiska (np. nie wszyscy operatorzy otrzymują dotacje do działalności 

operacyjnej od gmin, nie wszyscy dzierżawią majątek itp.). W takich przypadkach liczba 

obserwacji jest mniejsza.  
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Z uwagi na konieczność powtórnego (w stosunku do obliczeń dedykowanych 

poszczególnym RZGW) liczenia median, średnich ważonych - w praktyce konieczne było 

połączenie przygotowanych wcześniej baz danych i przeliczenie niezbędnych wyników 

od nowa, w agregacji dla całego kraju oraz po raz kolejny dla dorzeczy Wisły i Odry. 

Wszystkie te obliczenia były prowadzone na bazach badań ankietowych tzn. bez 

operatorów z obszarów administrowanych przez RZGW w Poznaniu i Warszawie, które 

nie przeprowadziły badań ankietowych4. Wielkości otrzymane w wyniku badań 

ankietowych i doszacowane zostały dokładnie przedstawione w Tabeli 4. Bez względu 

na poziom agregacji (Polska, dorzecze Wisły, Odry, zaopatrzenie w wodę, odbiór 

ścieków) za każdym razem kategoria finansowa „wartość z badań ankietowych” jest 

większa od kwoty doszacowania. Dość korzystnym zjawiskiem jest również rozkład 

geograficzny obszarów z których uzyskano dane ankietowe obejmujący północ 

i południe kraju z lukami w części centralnej. Właśnie po osi północ-południe przebiega 

dość mocne zróżnicowanie gospodarki wodą, zwłaszcza w zakresie wykorzystania wód 

powierzchniowych i podziemnych do zaopatrzenia. 

  

2.2. Charakterystyka rynku usług wodnych w sektorze komunalnym 

 

Wartość rynku komunalnego zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków 

kształtuje się na poziomie 4,9 mld zł – zaopatrzenie w wodę oraz 5,6 mld zł - odbiór 

ścieków. Szczegóły z uwzględnieniem podziału na dorzecze Wisły i Odry przedstawia 

Tabela 4. Ponieważ są to dane sumaryczne pełne rozróżnienie na wartości zebrane w 

trakcie badań i doszacowania zaprezentowane są w Tabeli 5. Oszacowanie wielkości 

rynku wykonano na wszystkich dostępnych danych. Przy analizie zwrotu kosztów, gdzie 

należy brać pod uwagę wyłącznie operatorów podających przychody i równocześnie 

koszty – wielkości użyte do obliczeń są nieco niższe. W skali obu usług różnica to ok 70 

mln zł czyli poniżej 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Uściślając: RZGW w Poznaniu przeprowadziła badania, jednak dopiero w trakcie trwania analizy 
zbiorczej a wyniki badań dla Regionu Warty nie zostały autorom niniejszego opracowania przekazane.  
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Tabela 4.  Rynek komunalnego zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków w Polsce, 

2010 r. 

Przychody ogółem 

Zaopatrzenie w 
wodę, 

przychody w 
mln zł 

Odbiór  
i oczyszczanie 

ścieków, przychody 
w mln zł 

Razem, przychody ze 
sprzedaży obu usług 

w mln zł 

Polska 4868,8 5681,1 10549,9 
Dorzecze Wisły 2956,1 3783,4 6739,5 
w tym   
z danych empirycznych 1581,2 1713,2 3294,4 
doszacowanie 1374,9 2070,2 3445,1 
Dorzecze Odry 1912,7 1897,7 3810,4 
w tym   
z danych empirycznych 981,2 1100,5 2081,7 
doszacowanie 931,4 797,1 1728,5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów z analiz ekonomicznych 
poszczególnych RZGW. 
 

Tabela 5. Szczegóły doszacowań rynku zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków dla 

poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 

 
Przychody za zaopatrzenie w wodę, 

w mln zł 

Przychody za odbiór, oczyszczanie 

ścieków w mln zł 

RZGW, 

region 

wodny 

wg ankiet 
doszacowa-

nie 
razem wg ankiet 

doszacowa-

nie 
razem 

Gliwice MW 452,1 7,8 459,9 441,6 0 441,6 

Kraków 707,1 0 707,1 734,6 3,4 738,0 

Warszawa 0 1291,1 1291,1 0 1969,8 1969,8 

Gdańsk 422 76,0 498,0 537,0 97,0 634,0 

Gliwice-GO 275,9 4,8 280,7 291,9 0 291,9 

Wrocław 509,4 119,0 628,4 556,7 42,8 599,6 

Poznań 0 766,7 766,7 0 744,8 744,8 

Szczecin 195,9 41,0 236,9 251,9 9,5 261,4 

Polska 2562,4 2306,4 4868,8 2806,2 2874,8 5681,1 

Dorzecze 

Wisły 1581,2 1374,9 2956,1 1713,2 2070,2 3783,4 

Dorzecze 

Odry 981,2 931,4 1912,7 1100,5 797,1 1897,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów z analiz ekonomicznych 
poszczególnych RZGW.  
 

Wartości dla RZGW w Poznaniu uzyskano obliczając przeciętny przychód z 1 m3 

sprzedanej wody i odebranych ścieków dla obszarów gdzie dane te były znane (czyli od 

operatorów z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu). Wartości 

uśrednione wyniosły: sprzedaż wody: 2,76 zł/m3, oraz 2,64 zł/m3 dla ścieków. Dane o 
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ilości sprzedanej wody i ścieków wg GUS Ochrona Środowiska 2011. Należy zauważyć, 

że pojęcie przychód jednostkowy nie jest tożsame z ceną. Cena nie uwzględnia opłat 

stałych (abonamentowych), płatności nieściągalnych itp. Ponadto wielu operatorów 

nadal stosuje rozbudowane taryfy ze zróżnicowanymi cenami dla różnych grup 

odbiorców. Przychód jednostkowy uśrednia wspomniane zróżnicowania taryfowe.  

 

Udziały poszczególnych operatorów zdezagregowanych wg form własności wykazują 

dużą dyspersję tego rynku i jego asymetrię. Szczegóły prezentują kolejne tabele. 

 
Tabela 6. Podział rynku zaopatrzenia w wodę pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki 

i pozostałe podmioty, Polska, 2010 r. 

 

sprzedaż 

tys. m3 

struktura 

w % 

sprzedaż 

mln zł 

struktura 

w % 

ilość 

podmiotów 

struktura 

w % 

Zakłady 

budżetowe 121 012 16,2% 340,1 13,2% 450 50,3% 
Spółki 619 564 83,0% 2 221,9 86,3% 357 39,9% 
Pozostałe 5 882 0,8% 11,8 0,5% 87 9,7% 
Razem 746 458 100,0% 2 573,8 100,0% 894 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
 

Tabela 7. Podział rynku zaopatrzenia w wodę pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki 

i pozostałe podmioty, dorzecze Wisły, 2010 r. 

 

sprzedaż 

tys. m3 

struktura 

w % 

sprzedaż 

mln zł 

struktura 

w % 

ilość 

podmiotów 

struktura 

w % 

Zakłady 

budżetowe 94 902 20,8% 265,0 16,8% 360 56,2% 

Spółki 357 098 78,1% 1306,8 82,6% 205 32,0% 

Pozostałe 5 048 1,1% 9,4 0,6% 76 11,9% 

Razem 457 048 100,0% 1581,2 100,0% 641 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
 
Tabela 8. Podział rynku zaopatrzenia w wodę pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki 

i pozostałe podmioty, dorzecze Odry, 2010 r. 

 

sprzedaż 

tys. m3 

struktura 

w % 

sprzedaż 

mln zł 

struktura 

w % 

ilość 

podmiotów 

struktura 

w % 

Zakłady 

budżetowe 26 110 9,0% 75,1 7,6% 90 35,6% 

Spółki 262 466 90,7% 915,1 92,2% 152 60,1% 

Pozostałe 834 0,3% 2,4 0,2% 11 4,3% 

Razem 289 411 100,0% 992,6 100,0% 253 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
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Informacje zawarte w tabeli opisującej rynek zaopatrzenia w wodę dają dobry kontekst 

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

mają około 0,5% udziału w rynku przychodów. Podobny udział w rynku mają „pozostali 

odbiorcy” dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków - jest to ok 0,7% (patrz Tabela 9). 

Dlatego też z najwyższą ostrożnością należy traktować informacje gdzie jednostką jest 

ilość operatorów, a nie wartość/ilość 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. Dominującą formą własności są w chwili obecnej 

spółki prawa handlowego. 
 

Tabela 9. Podział rynku odbioru ścieków pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki i pozostałe 
podmioty, Polska, 2010 r. 

 

Ścieki 
odprowadzone 
tys. m3 

% 
Przychód ze 
sprzedaży 
mln zł 

% 
ilość 
podmiotów 

% 

Zakłady 
budżetowe 286561 39,6% 991,6 35,2% 476 59,8% 
Spółki 430643 59,6% 1 804,6 64,1% 292 36,7% 
Pozostałe 5636 0,8% 17,8 0,6% 28 3,5% 
Razem 722840 100,0% 2 814,1 100,0% 796 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
 

 

Tabela 10. Podział rynku odbioru ścieków pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki i pozostałe 
podmioty, dorzecze Wisły, 2010 r. 

 

Ścieki 
odprowadzone 
tys. m3 

% 
Przychód ze 
sprzedaży mln 
zł 

% 
ilość 
podmio-
tów 

% 

Zakłady 
budżetowe 150406 35,6% 567,7 33,1% 344 62,4% 
Spółki 269786 63,8% 1 137,5 66,4% 193 35,0% 
Pozostałe 2852 0,7% 8,3 0,5% 14 2,5% 
Razem 423044 100,0% 1 713,6 100,0% 551 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
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Tabela 11. Podział rynku odbioru ścieków pomiędzy zakłady budżetowe gminy, spółki i pozostałe 
podmioty, dorzecze Odry, 2010 r. 

 

Ścieki 
odprowadzone  
tys. m3 % 

Przychód ze 
sprzedaży 
mln zł % 

ilość 
podmiotów % 

Zakłady 
budżetowe 136155 45,4% 423,9 38,5% 132 53,9% 
Spółki 160857 53,7% 667,1 60,6% 99 40,4% 
Pozostałe 2784 0,9% 9,5 0,9% 14 5,7% 
Razem 299796 100,0% 1100,5 100,0% 245 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
 

Przegląd cen za wodę obowiązujących na koniec 2010 roku przedstawiają kolejne trzy 

tabele. 

 
 
Tabela 12. Ceny za wodę dla poszczególnych grup odbiorców dla Polski w 2010 r. 

Odbiorca 
cena za wodę zł/m3 

średni ważony koszt 
dostarczenia wody, zł/m3 

brutto netto (bez VAT) 
średnia ważona mediana 

Gospodarstwa 
domowe 3,51 3,25 2,65 

3,28 Produkcja 
przemysłowa 3,98 3,68 2,80 
Pozostali 3,92 3,63 2,80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
 
 
Tabela 13. Ceny za wodę dla poszczególnych grup odbiorców, dorzecze Wisły w 2010 r. 

Odbiorca 
cena za wodę zł/m3 

średni ważony koszt 
dostarczenia wody, zł/m3 

brutto netto (bez VAT) 
średnia ważona mediana 

Gospodarstwa 
domowe 3,48 3,22 2,50 

3,25 Produkcja 
przemysłowa 4,17 3,86 2,68 
Pozostali 4,04 3,74 2,67 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
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Tabela 14. Ceny za wodę dla poszczególnych grup odbiorców, dorzecze Odry w 2010 r. 

Odbiorca 
cena za wodę zł/m3 

średni ważony koszt 
dostarczenia wody, zł/m3 

brutto netto (bez VAT) 
średnia ważona mediana 

Gospodarstwa 
domowe 3,55 3,29 2,85 

3,32 Produkcja 
przemysłowa 3,67 3,40 2,97 
Pozostali 3,74 3,46 2,97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
 
Analogiczny układ danych przyjęto dla przeglądu cen za ścieki, w pierwszej kolejności 

przedstawiono dane zagregowane dla całego kraju a następnie w podziale na dorzecza 

Wisły i Odry. Należy zwrócić uwagę, że relacja kosztu jednostkowego świadczenia usług 

do ceny netto nie przesądza w sposób jednoznaczny wyniku finansowego. Rozwinięcie 

tej dyskusji znajduje się w podrozdziale dotyczącym finansowej stopy zwrotu (2.3). 

 

 
Tabela 15. Przegląd cen za odbiór i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup użytkowników 
dla Polski w 2010 r. 

Odbiorca 
cena za ścieki zł/m3 

średni ważony koszt 
usługi, zł/m3 

brutto netto 
średnia ważona mediana 

Gospodarstwa domowe 4,47 4,14 3,74 
3,75 Produkcja przemysłowa 5,33 4,93 4,20 

Pozostali 5,34 4,95 4,12 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
 

 

Tabela 16. Przegląd cen za odbiór i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup użytkowników 
dla dorzecza Wisły w 2010 r. 

Odbiorca 
cena za ścieki zł/m3 

średni ważony koszt 
usługi, zł/m3 

brutto netto 
średnia ważona mediana 

Gospodarstwa domowe 4,37 4,04 3,52 
3,86 Produkcja przemysłowa 5,30 4,91 4,00 

Pozostali 4,98 4,61 4,00 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
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Tabela 17. Przegląd cen za odbiór i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup użytkowników 
dla dorzecza Odry w 2010 r. 

Odbiorca 
cena za ścieki zł/m3 

średni ważony koszt 
usługi, zł/m3 

brutto netto 
średnia ważona mediana 

Gospodarstwa domowe 4,62 4,28 4,23 
3,58 Produkcja przemysłowa 5,37 4,97 4,68 

Pozostali 5,75 5,32 4,49 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. 
 
 

2.3. Obliczenie finansowych stóp zwrotu kosztów za usługi wodne, 
rozłącznie dla zaopatrzenia w wodę i odbioru, oczyszczania ścieków 

 
Porównanie kosztów działalności pt. „zaopatrzenie w wodę” do przychodów z tej 

działalności było możliwe na próbie operatorów liczącej 850 podmiotów. Liczebność 

podmiotów jest zatem nieco niższa niż opisywana w Tabelach 4 i 5, gdyż nie wszyscy 

podali równolegle koszty i przychody. Porównanie w skali całej Polski (dokładniej 

obszarów objętych badaniami ankietowymi) dało następujące rezultaty: 2526,2 mln zł 

przychodów - wobec 2445,3 mln zł kosztów – co oznacza, że finansowa stopa zwrotu 

wynosi 103,3%. Ta ostatnia wartość to średnia ważona. Mediana wynosi dokładnie 

100,0% (średnia arytmetyczna 108%). Porównanie tych wartości dla dorzeczy Wisły 

i Odry przedstawia Tabela 18. 

 
Tabela 18. Stopa zwrotu kosztów dla działalności zaopatrzenie w wodę 

 Finansowa stopa zwrotu Liczba operatorów z: 

średnia 

ważona 
mediana 

średnia 

arytmetyczna 

przychodami 

nie niższymi 

niż koszty 

Przychodami 

poniżej 

kosztów 

Polska 103,3% 100,0% 108,0% 531 319 

Dorzecze Wisły 104,7% 100,0% 103,9% 381 230 

Dorzecze Odry 101,1 % 101,0% 119,9% 150 89 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

Ogółem 531 operatorów w 2010 cechowała finansowa stopa zwrotu równa lub większa 

od 100% (pełne pokrycie kosztów przychodami na poziomie finansowym), a 319 miało 

ją poniżej 100% - działali więc ze stratą (przynajmniej w tej części swojej działalności, 

która dotyczyła zaopatrzenia w wodę). Szczegółową dezagregację prezentuje Tabela 19. 
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Tabela 19. Relacje przychodów i kosztów zaopatrzenia w wodę u operatorów w Polsce w 2010 r.  

Relacja przychodów do kosztów 
Punkty 

procentowe 
Odsetek operatorów 

Przychody ≥ kosztów  62% 

Przychody < kosztów o nie 

więcej niż   

1% 4% 

5% 11% 

10% 7% 

15% 5% 

25% 5% 

33% 2% 

powyżej 33% 4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie i 
Wrocławiu. 

 

Interpretacja powyższej tabeli jest następująca: 62% operatorów (liczonych na sztuki) 

ma przychody wyższe niż koszty przy świadczeniu usługi zaopatrzenia w wodę. Kolejne 

4% operatorów balansuje na granicy zrównoważenia z dokładnością do 1%. Dalsze 11% 

operatorów ma przychody niższe od kosztów nie więcej niż 5%. Przechodząc do 

ostatniego wiersza tabeli w sytuacji gdy przychody są niższe od kosztów o 1/3 i więcej – 

znajduje się 4% operatorów wodociągowych w Polsce. 

Analogiczna dezagregacja operatorów dla dorzeczy Wisły i Odry zamieszczona jest 

w Tabeli 20. 

 
Tabela 20. Relacje przychodów i kosztów zaopatrzenia w wodę dla operatorów podzielonych na 
dorzecze Wisły i Odry w Polsce w 2010 r. 

Relacja przychodów do kosztów 
Punkty 

procentowe 

Odsetek operatorów w 
dorzeczu: 

 
Wisły Odry 

Przychody ≥ kosztów  62% 63% 

Przychody < kosztów o nie 
więcej niż   

1% 4% 4% 
5% 11% 12% 

10% 7% 7% 
15% 5% 5% 
25% 6% 4% 
33% 2% 2% 

powyżej 33% 4% 3% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie i 
Wrocławiu. 
 

W kolejnym kroku zdezagregowano badaną zbiorowość wg dwóch kryteriów: wielkości 

operatora i formy własności. Szczegółowe rezultaty dla całej Polski przedstawia Tabela 

21, a w dezagregacji na dorzecza Wisły i Odry Tabela 22. 
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Tabela 21. Zmienność finansowej stopy zwrotu zaopatrzenia w wodę w zależności od wielkości 
operatora i jego formy własności, Polska, 2010r. 

Cecha 
Finansowa stopa 

zwrotu 
Liczebność operatorów  w próbie 

Wielkość operatora  
Duży (pow. 200 tys. mk) 108,3% 13 
Średni (10-200 tys. mk.) 

104,1% 285 
Mały (poniżej 10 tys. mk) 101,1% 586 
Forma prawna operatora 
(1) 

 

Zakłady budżetowe 99,4% 428 
Spółki 104,0% 336 
Pozostałe 92,5% 86 
Wartość średnia ważona 
dla całej próby 103,3% 850 
Mediana dla całej próby 100,0%  

(1) w tabeli wykorzystuje się skrócone i uproszczone nazwy form prawnych 
opisanych dokładnie we wstępie do niniejszego opracowania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie i 
Wrocławiu. 

 

Tabela 22. Zmienność finansowej stopy zwrotu zaopatrzenia w wodę w zależności od wielkości 
operatora i jego formy własności, dorzecza Wisły i Odry, 2010 r. 

 Dorzecze Wisły Dorzecze Odry 

Cecha 
Finansowa 

stopa 
zwrotu 

Liczebność 
operatorów  
w próbie 

Finansowa 
stopa zwrotu 

Liczebność 
operatorów  
w próbie 

Wielkość operatora  
Duży (pow. 200 tys. mk.) 108,4% 10 108,1% 3 
Średni (10-200 tys. mk.) 

106,3% 174 101,7% 111 
Mały (poniżej 10 tys. mk.) 99,5% 454 104,9% 132 
Forma prawna operatora 
(1) 

 

Zakłady budżetowe 98,1% 342 103,9% 86 
Spółki 106,3% 193 100,9% 143 
Pozostałe 92,3% 76 93,4% 10 
Wartość średnia ważona 
dla całej próby 104,7% 611 101,1% 239 
Mediana dla całej próby 100,0% 611 101,0% 239 

(1) w tabeli wykorzystuje się skrócone i uproszczone nazwy form prawnych 
opisanych dokładnie we wstępie do niniejszego opracowania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
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Wyniki zgromadzone w Tabeli 21 i Tabeli 22 wymagają komentarza. Z jednej strony 

obliczenia dla całej populacji (wszystkie formy własności łącznie) finansowa stopa 

zwrotu była w 2010 powyżej 100% co jest zjawiskiem pozytywnym. Z drugiej strony są 

to wartości średnie ważone, gdzie dobry wynik kilku dużych operatorów decyduje o 

wartości uśrednionej. Sygnałem tego zjawiska jest mediana niższa od średniej ważonej o 

nieco ponad 3 punkty procentowe. Wynik ten jest jeszcze zawyżony z uwagi na dotacje 

operacyjne od gmin, otrzymywane przez niektórych operatorów. Wpływ tych dotacji 

jest przedmiotem szczegółowej analizy zawartej w kolejnym podrozdziale (2.4). Nie 

uwzględniając na tym etapie pozytywnego (na wynik finansowy) wpływu dotacji i 

przechodząc do bardziej miarodajnych mierników jakimi jest udział w rynku można 

jednak stwierdzić, że w 2010 roku 70% wody było sprzedawane przez podmioty 

osiągające pełną finansową stopę zwrotu na usłudze zaopatrzenie w wodę. Ten ostatni 

wskaźnik daje dobry kontekst do krytycznej oceny średniej stopy zwrotu większej od 

100% - sygnalizując konieczność dalszej poprawy i urealnienia mechanizmów 

cenowych. Proces ten (koniecznej poprawy) powinien dotyczyć przynajmniej 

pozostałych 30% rynku. Wartość tego ostatniego wskaźnika ulegnie jeszcze zwiększeniu 

po dokładnej analizie dotacji gmin do działalności bieżącej operatorów. Powracając do 

rezultatów, które prezentuje Tabela 21 i następna (dla dezagregacja na dorzecza) – 

widoczne są pewne dość oczywiste trendy: 

a) mali operatorzy radzą sobie gorzej, ich stopa zwrotu jest niższa. Biorąc pod 

uwagę, że w badanej próbie brak jest technicznych efektów skali (zmniejszenia 

jednostkowych kosztów produkcji wraz ze wzrostem wielkości produkcji) – 

oznacza to, że w małych aglomeracjach znacznie trudniej jest urealnić ceny. Nie 

wnikając w istotę przyczyn (polityczne, sprawności administracyjnej) mówić tu 

można o znaczących różnicach. Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt, że duzi 

operatorzy są/byli beneficjentami środków pomocowych UE. Procedura ich 

przyznania wymusza zwrot kosztów operacyjnych w długim horyzoncie czasu, co 

jest widoczne w wynikach badań. 

b) Patrząc na formy własności – dobry wynik dla całego obszaru badań wynika 

wyłącznie z dobrego wyniku działalności spółek prawa handlowego. Rezultaty 

wszystkich form prawnych umocowanych w gminie, jak też i pozostałych form 

czyli głownie spółek wodnych – plasują się poniżej 100% zwrotu kosztów na 

poziomie finansowym. 

 

Analogiczne badania roli wielkości operatora i formy własności wykonano analizując 

stopę zwrotu dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Badania wykonano na próbie 

744 podmiotów, które ujawniły zarówno przychody jak i koszty. Liczebność podmiotów 

ponownie jest nieco niższa niż opisywana w Tabelach 4 i 5 gdyż nie wszyscy podali 

równolegle koszty i przychody. Łączne przychody wyniosły w 2010 roku 2766,6 mln zł 

wobec 2613,2 mln zł kosztów, co oznacza, że finansowa stopa zwrotu wyniosła 105,9%. 

Ta ostatnia wartość to średnia ważona. Mediana wyniosła 100,0%, średnia 

arytmetyczna aż 111,3%. Ogółem 413 operatorów w 2010 r. cechowała finansowa stopa 

zwrotu nie niższa niż 100% (pełne pokrycie kosztów przychodami na poziomie 



Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy 

26 

 

finansowym), a 331 miało ją poniżej 100% - zakończyli więc rok 2010 w zakresie usługi 

odbioru i oczyszczania ścieków ze stratą. Szczegółowa dezagregacja jest zamieszczona 

w Tabeli 23 i w Tabeli 24, a dla dorzeczy Wisły i Odry w Tabeli 25. 

 
Tabela 23. Stopa zwrotu kosztów dla odbioru i oczyszczania ścieków 

 Finansowa stopa zwrotu Liczba operatorów z 

 
średnia 

ważona 
mediana 

średnia 

arytmetyczna 

przychodami 

nie niższymi 

niż koszty 

przychodami 

poniżej 

kosztów 

Polska 105,9% 100,0% 111,3% 413 331 

Dorzecze Wisły 105,4 100,0% 106,8% 282 243 

Dorzecze Odry 106,7 100,3% 122,2% 131 88 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

Oprócz analizy liczebności operatorów policzono wskaźnik ilości ścieków odbieranych 

przez przedsiębiorstwa, które cechowały się przychodami równymi lub większymi od 

ponoszonych kosztów – dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków wartość tego 

wskaźnika wyniosła 79,4% wszystkich ścieków. Wskaźnik ten jest jeszcze zawyżony, 

dotychczasowe obliczenia uwzględniały wpływ dotacji gmin. Widać jednak wyraźnie, że 

wspomniane blisko 80% odbieranych ścieków realizowane jest przez 56% operatorów. 

Pozostałe 44% operatorów działających ze stratą obsługuje mniejszą niż wynikałoby na 

pierwszy rzut oka część rynku. 

 
Tabela 24. Relacje przychodów i kosztów odbioru i oczyszczania ścieków u operatorów 

działających w Polsce, 2010 r. 

Relacja przychodów do kosztów  Odsetek operatorów 

Przychody > kosztów  56% 

Przychody < kosztów o nie 

więcej niż   

1% 5% 

5% 9% 

10% 7% 

15% 4% 

25% 6% 

33% 2% 

powyżej 33% 12% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
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Tabela 25. Relacje przychodów i kosztów odbioru i oczyszczania ścieków u operatorów 

w dorzeczach Wisły i Odry 2010 r. 

Relacja przychodów do kosztów 
Punkty 

procentowe 

Odsetek operatorów w 

dorzeczu 

 

Wisły Odry 

Przychody ≥ kosztów  57,0% 59,8% 

Przychody < kosztów o nie 

więcej niż   

1% 6,1% 2,3% 

5% 10,5% 6,4% 

10% 6,3% 8,7% 

15% 4,4% 4,6% 

25% 6,5% 4,6% 

33% 2,8% 1,4% 

powyżej 33% 12,5% 12,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

W kolejnym kroku dwukrotnie zdezagregowano badaną zbiorowość według kryteriów: 

wielkości operatora i formy własności. Szczegółowe rezultaty przedstawia Tabela 26, 

a dla badanych dorzeczy Tabela 27. 
 

 
Tabela 26. Zmienność finansowej stopy zwrotu usługi odbioru i oczyszczania ścieków w zależności 
od wielkości operatora i jego formy własności, Polska, 2010 rok 

Cecha 
Finansowa stopa 

zwrotu 
Liczebność operatorów  w próbie 

Wielkość operatora  
Duży (pow. 200 tys. mk) 112,9% 9 
Średni (10-200 tys. mk.) 108,5% 190 
Mały (poniżej 10 tys. mk) 97,1% 545 
Forma prawna operatora (1)  
Zakłady budżetowe 103,7% 441 
Spółki 107,0% 280 
Pozostałe 115,9% 23 
Wartość średnia ważona 
dla wszystkich badanych 
operatorów  105,9% 744 
Mediana dla całej próby 100,0% 744 

(1) w tabeli wykorzystuje się skrócone i uproszczone nazwy form prawnych 
opisanych dokładnie we wstępie do niniejszego opracowania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
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Tabela 27. Zmienność finansowej stopy zwrotu usługi odbioru i oczyszczania ścieków w zależności 
od wielkości operatora i jego formy własności, dorzecza Wisły i Odry, 2010 r. 

 Dorzecze Wisły Dorzecze Odry 

Cecha 
Finansowa 

stopa 
zwrotu 

Liczebność 
operatorów  
w próbie 

Finansowa 
stopa zwrotu 

Liczebność 
operatorów  
w próbie 

Wielkość operatora  
Duży (pow. 200 tys. mk.) 108,2% 7 130,7% 2 
Średni (10-200 tys. mk.) 

109,1% 105 107,8% 85 
Mały (poniże 10 tys. mk.) 97,2% 394 96,9% 151 
Forma prawna operatora 
(1) 

 

Zakłady budżetowe 100,1% 325 108,9% 116 
Spółki 108,9% 188 105,2% 92 
Pozostałe 112,3% 12 119,6% 11 
Wartość średnia ważona 
dla całej próby 105,4% 525 106,7% 219 
Mediana dla całej próby 100,0% 525 100,3% 219 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

 

Tak jak i w przypadku zaopatrzenia w wodę wynik finansowy zawyża zbiór 9 

największych operatorów. W próbie widać istotne różnice pomiędzy formami własności. 

Wyraźnie wyższy jest co prawda wynik „pozostałych form”, ale liczebność tego 

podzbioru wynosi zaledwie 23 operatorów. Taka średnia nie jest zatem do końca 

miarodajna.  

 

2.4. Badanie wpływu dotacji do świadczonych usług na stopę zwrotu 
kosztów 

 
 
Pogłębionym elementem analizy zwrotu kosztów na poziomie finansowym jest 

eliminacja dopłat bezpośrednich, udzielanych przez gminy. Po ich pominięciu obliczenia 

przeprowadzono ponownie. Rezultaty dla usługi „zaopatrzenia w wodę” przedstawiają: 

Tabela 28, Tabela 29 oraz Tabela 30.  
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Tabela 28. Wpływ dotacji udzielanych przez gminy na wynik finansowy – zaopatrzenie w wodę, 
obszar całej Polski 

 Liczebność 
operatorów 
w próbie 

Przychody 
nie mniejsze 
niż koszty 

odsetek 
w % (1) 

Liczba operatorów, 
ujawniających 
dotacje gminy 

Liczba przedsiębiorstw 
Porównanie przychodów 
i kosztów 850 531 70,0% 

194(2) Porównanie 
skorygowanych 
przychodów i kosztów 850 460 67,4% 

(1) odsetek liczony jest po sprzedaży wody, a nie liczbie operatorów, 
(2) dotacje ujawniło 194 operatorów, natomiast nie wszyscy podali informacje o 

cenach i kosztach, zbiorowość obejmująca kompletne dane liczyła 171 
podmiotów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie i 
Wrocławiu. 
 
 
 
 
Tabela 29. Wpływ dotacji udzielanych przez gminy na wynik finansowy – zaopatrzenie w wodę, 
dorzecze Wisły 

 Liczebność 
operatorów 
w próbie 

Przychody 
nie mniejsze 
niż koszty 

odsetek 
w % (1) 

Liczba operatorów, 
ujawniających 
dotacje gminy 

 Liczba przedsiębiorstw 
Porównanie przychodów 
i kosztów 611 381 72,5% 

119 Porównanie 
skorygowanych 
przychodów i kosztów 611 327 70,5% 

(1) odsetek liczony jest po sprzedaży wody, a nie liczbie operatorów 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
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Tabela 30. Wpływ dotacji udzielanych przez gminy na wynik finansowy – zaopatrzenie w wodę, 
dorzecze Odry 

 Liczebność 
operatorów 
w próbie 

Przychody 
nie mniejsze 
niż koszty 

odsetek 
w % (1) 

Liczba operatorów, 
ujawniających 
dotacje gminy 

 Liczba przedsiębiorstw 
Porównanie przychodów 
i kosztów 239 150 65,8% 

75 Porównanie 
skorygowanych 
przychodów i kosztów 239 133 62,5% 

(1) odsetek liczony jest po sprzedaży wody, a nie liczbie operatorów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

W badanej próbie 194 operatorów ujawniło dotacje na cele operacyjne 

uzyskiwane od gminy. Efekt tych dotacji w 71 przypadkach pozwolił na pełne 

zrównoważenie lub nadwyżkę przychodów nad kosztami. Finansowa stopa zwrotu po 

wykluczeniu dotacji ulega obniżeniu do 101,7% (z 103,3%). Obliczenie finansowej stopy 

zwrotu ale zawężonej do zbiorowości operatorów otrzymujących dotacje wskazuje, że 

po korekcie o kwotę dotacji nadal jest ona powyżej 100% a dokładnie 100,9%. Ocena 

wpływu strumienia finansowego udzielonych dotacji bardzo mocno zależy od przyjętego 

poziomu odniesienia. I tak można sformułować następujące konkluzje, mocno różniące 

się wydźwiękiem: 

a) kwota dotacji na ankietowanym obszarze wyniosła w 2010 r. 39,1 mln zł, to 

zaledwie 1,5% przychodów osiągniętych przez wszystkich operatorów, 

b) ta sama kwota, ale odniesiona tylko do przychodów operatorów, którzy takie 

dotacje otrzymują daje już 6,4% w ich strukturze – jest zatem istotniejsza, 

c) odsetek ilości wody sprzedawanej z dotacją to 20,0%, 

d) biorąc jednak pod uwagę, że dotuje się ceny dla gospodarstw domowych, 

bardziej prawidłowe jest odniesienie się tylko do sprzedaży w sektorze 

gospodarstw domowych – dyskutowany odsetek rośnie do 26,3%, zatem co 

czwarty metr sześcienny wody sprzedawany gospodarstwom domowym jest 

dotowany, 

e) przeciętna kwota dotacji do m3 wody wynosi 0,26 zł/m3, a licząc tylko do 

sprzedaży dla gospodarstw domowych jest to 0,36 zł/m3 czyli 11% kosztów. 

 

Porównanie cen (średnich ważonych) pomiędzy zbiorowościami: wszystkich 

operatorów, a operatorów otrzymujących dotację zawiera Tabela 31. 
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Tabela 31. Porównanie cen netto za wodę pomiędzy operatorami otrzymującymi dotacje gmin a 
wszystkimi operatorami. Ceny netto w zł/m3, dla roku 2010 i obszaru całej Polski 

Opis próby operatorów 
Cena dla 

gosp. dom 
Cena dla 

prod. przem. 

Cena dla 
pozostałych 
odbiorców 

Liczebność 
próby 

Zbiorowość otrzymująca 
dotacje 3,58 4,68 4,67 194(1) 

Wszyscy operatorzy 3,25 3,68 3,63 885 
Różnica 0,33 0,99 1,04  

(1) dotacje ujawniło 194 operatorów, natomiast nie wszyscy podali informacje o 
cenach i kosztach, zbiorowość obejmująca kompletne dane liczyła 171 
podmiotów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie i 
Wrocławiu. 
 

 

Średnie ceny w zbiorowości operatorów otrzymujących dotacje (mimo udzielonych 

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

świadczyć wyłącznie o niższej efektywności zarządzania kosztami w tej pierwszej z 

wymienionych grup. Dlatego lepszą ocenę sytuacji dała analiza kosztów jednostkowych 

w obu wymienionych zbiorowościach. Średni ważony koszt jednostkowy (w grupie 194 

dotowanych operatorów) wyniósł 3,79 zł/m3 wobec przeciętnego kosztu 3,28 zł/m3. Z 

punktu widzenia kosztów jednostkowych różnica wynosząca 0,51 zł/m3 uzasadnia 

przynajmniej formalnie dotację w przeciętnej wysokości 0,36 zł/m3, jednak w ogóle nie 

wyjaśnia dlaczego po otrzymaniu tej dotacji ceny u operatorów dotowanych nadal są 

wyższe o 0,28 zł/m3 (różnica uzasadniona to 0,15 zł/m3). 

 

Wpływ dotacji zbadano również dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Analogicznie 

jak dla zaopatrzenia w wodę sprawdzono rolę dopłat w osiągnięciu zrównoważenia 

przychodów i kosztów poprzez ich eliminację. Sytuację z dotacjami i bez dotacji gmin 

przedstawia Tabela 32, a dla dorzeczy Wisły i Odry Tabela 33 i Tabela 34. 
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Tabela 32. Wpływ dotacji udzielanych przez gminy na wynik finansowy – odbiór i oczyszczanie 
ścieków, operatorzy z całej Polski, dane za rok 2010 

 Liczebność 
operatorów w 

próbie 

Przychody nie mniejsze 
niż koszty 

Liczba operatorów, 
ujawniających 
dotacje gminy  

Liczba przedsiębiorstw 
odsetek 
w %(1) 

Porównanie 
przychodów i kosztów 
– wariant bazowy 744 413 79,4% 

275 

Porównanie 
skorygowanych 
przychodów i kosztów 
(wyeliminowano 
dotację gmin) 744 285 73,0% 

(1) odsetek liczony jest po sprzedaży usług (wg objętości ścieków odebranych) a nie 
po liczbie operatorów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 
 
 
Tabela 33. Wpływ dotacji udzielanych przez gminy na wynik finansowy – odbiór i oczyszczanie 
ścieków, dorzecze Wisły, dane za rok 2010 

 Liczebność 
operatorów w 

próbie 

Przychody nie mniejsze 
niż koszty 

Liczba operatorów, 
ujawniających 
dotacje gminy  

Liczba przedsiębiorstw 
odsetek 
w %(1) 

Porównanie 
przychodów i kosztów 
– wariant bazowy 525 282 78,8% 

208 

Porównanie 
skorygowanych 
przychodów i kosztów 
(wyeliminowano 
dotację gmin) 525 174 72,5% 

(1) odsetek liczony jest po sprzedaży usług (wg objętości ścieków odebranych) a nie 
po liczbie operatorów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
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Tabela 34. Wpływ dotacji udzielanych przez gminy na wynik finansowy – odbiór i oczyszczanie 
ścieków, dorzecze Odry, dane za rok 2010 

 Liczebność 
operatorów w 

próbie 

Przychody nie mniejsze 
niż koszty 

Liczba operatorów, 
ujawniających 
dotacje gminy  

Liczba przedsiębiorstw 
odsetek 
w %(1) 

Porównanie 
przychodów i kosztów 
– wariant bazowy 219 131 80,3% 

67 

Porównanie 
skorygowanych 
przychodów i kosztów 
(wyeliminowano 
dotację gmin) 219 111 73,8% 

(1) odsetek liczony jest po sprzedaży usług (według objętości ścieków odebranych), 

a nie po liczbie operatorów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu 
 

Dla działalności odbioru i oczyszczania ścieków łączna, zidentyfikowana dotacja gmin 

wyniosła w 2010 r. 83,4 mln zł, co daje 3,0% przychodów operatorów z odbioru i 

oczyszczania ścieków. Patrząc w skali całego badanego obszaru ponownie trudno jest 

mówić o dużej kwocie dotacji. Ich pominięcie obniża jednak znacząco stopę zwrotu –o 

nieco ponad 3 punkty procentowe – zmniejsza się ona z 107,7 do 104,5%. Jeżeli jednak 

kwotę udzielonych dotacji odnieść tylko do przychodów operatorów, którzy takie 

dotacje otrzymują okazuje się, że ich rola jest już znacznie większa – w tak zawężonej 

grupie dotacje stanowią 13,3% przychodów ogółem.  

 

Przeciętna jednostkowa dotacja w grupie operatorów, którzy taką otrzymali wyniosła w 

2010 r. 0,56 zł/m3 (0,86 zł/m3 licząc tylko w odniesieniu do taryfy dla gospodarstw 

domowych). Średni ważony koszt usługi w grupie operatorów otrzymujących dotację 

wyniósł 5,30zł/m3 wobec średniej dla całej zbiorowości 3,62 zł/m3. Jest więc wyższy (o 

1,68 zł/m3), co poniekąd usprawiedliwia dotację w wysokości 0,86 zł/m3. Dotacja nie 

niweluje zatem w pełni różnicy kosztów, jednak oczekiwane zróżnicowanie cen netto 

powinno oscylować w granicach 0,82 zł/m3. Porównanie cen (średnich ważonych) 

pomiędzy zbiorowościami: wszystkich operatorów, a operatorów otrzymujących dotację 

zawiera Tabela 35. 
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Tabela 35. Porównanie cen netto za ścieki pomiędzy operatorami otrzymującymi dotacje gmin a 
wszystkimi operatorami. Ceny netto w zł/m3, dla roku 2010 i cały obszaru badań ankietowych 

Opis próby operatorów 
Cena dla 

gosp. dom 

Cena dla 

prod. przem. 

Cena dla 

pozostałych 

odbiorców 

Liczebność 

próby 

Zbiorowość otrzymująca 

dotacje 4,50 5,72 6,46 275 

Wszyscy operatorzy 4,14 4,93 4,95 744 

Różnica 0,36 0,79 1,51  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 

 

Średnie ceny w zbiorowości operatorów otrzymujących dotacje (mimo udzielonych 

dotacji) są dla gospodarstw domowych wyższe niż przeciętne ceny u wszystkich 

operatorów, co w zestawieniu z rachunkiem kosztów daje dość zaskakujące wyniki. 

Sprowadzają się one do następującej konkluzji: operator mający koszty wyższe o 

1,68 zł/m3 od przeciętnej, po otrzymaniu dotacji w wysokości 0,86 zł/m3 ma nadal ceny 

wyższe, ale nie jak wynika to z prostej arytmetyki o 82 gr/m3 lecz jedynie o 0,36 zł/m3. 

Wytłumaczenie skąd bierze się dodatkowa dopłata do segmentu gospodarstw 

domowych leży prawdopodobnie w narastającym zróżnicowaniu cen dla innych 

odbiorców (przemysłowych i pozostałych). Dokładniejsza analiza subsydiów 

krzyżowych znajduje się w rozdziale 2.9. 

 

2.5. Badanie związku jednostkowego kosztu w zależności od wielkości 

operatora 

 

Oczekiwanym, wprost intuicyjnie wymaganym efektem 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 850 podmiotów5. 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 

doprowadziło do opisania istniejącego zjawiska jakąkolwiek funkcją o stopniu 

dopasowania (R2) większym niż 0,05 (za miarodajny opis przyjmuje się funkcje o 

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

widoczna jest na Rysunku 3. 

 

                                                 
5 Wymagany zestaw informacji to: wielkość sprzedaży oraz jednostkowy koszt dostarczania wody. 
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Rysunek 3. Analiza wpływu wielkości operatora na koszt jednostkowy zaopatrzenia w wodę dla 
850 podmiotów w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 
Warto dodać, że brak wystąpienia efektów skali zasygnalizowany został także w innych 

badaniach tego typu prowadzonych na jeszcze większych zbiorowościach operatorów 

dostarczających ponad 50% wody w Polsce6 oraz przy analogicznych badaniach 

dotyczących RZGW w Krakowie w roku 20057. Pewne sukcesy w badaniach efektu skali 

przyniosło zastosowanie zaawansowanego modelu Cox-Box’a dla polskich systemów 

odbioru i oczyszczania ścieków o czym będzie mowa w sekcji poświęconej odbiorowi 

ścieków. 

 

W przypadku 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 745 

operatorów, dla których zebrano dane o jednostkowym koszcie i ilości świadczonych 

usług).  

 

Analiza badanej zbiorowości nie wykazała istotnego statystycznie związku pomiędzy 

roczną wielkością odbieranych/oczyszczanych ścieków, a jednostkowym kosztem tej 

                                                 
6 Chodzi o badania wykorzystujące ankiety prowadzone przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie. 
Wyniki opublikowano w: Bylka H., Chrust P., Analiza poziomu opłat za wodę i ścieki w latach 1993-1996. 
„Przegląd Komunalny” Nr 1 (76), 1998.  
7Berbeka K., Analiza stopnia zwrotu kosztów za usługi wodne. Raport wykonany na zlecenie: Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kraków, styczeń 2005 
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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 0,06 

(za miarodajny opis przyjmuje się funkcje o stopniu dopasowania powyżej 0,90). 

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 Polsce8 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 fosforu9. Ilustracja opisanych zależności znajduje się na Rysunku 4. 

 

 
Rysunek 4. Analiza wpływu wielkości operatora na koszt jednostkowy odbioru i oczyszczania 
ścieków dla 745 podmiotów w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

 

                                                 
8 Ponad 1100 operatorów odbierających 81% ścieków w Polsce. 
9Berbeka 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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Wobec braku związku w skali wszystkich badanych operatorów zrezygnowano 

z poszukiwań tego związku w dezagregacja na mniejsze zbiorowości – Wisły i Odry. 

 

2.6. Badanie związku jednostkowego kosztu z wysokością opłat za 
korzystanie ze środowiska 

 

 

Ten fragment badań oprócz wartości czysto analitycznej ma dodatkowo znaczenie w 

wymiarze politycznym i społecznym. Próby zmian wysokości opłat za korzystanie ze 

środowiska natrafiają na bardziej lub mniej uzasadnione zarzuty, że wpłynie to znacząco 

na ceny usług dla odbiorców końcowych (w tym gospodarstwa domowe). Rozważania te 

są o tyle trudne, że przełożenie kosztów jednostkowych na ceny usług nie jest w Polsce 

automatyczne i przechodzi przez upolityczniony mechanizm zatwierdzania (lub 

odrzucania) taryf przez jednostki samorządu terytorialnego (dokładniej ich władze). 

Dlatego też analizę wykonano w dwóch krokach. Pierwszy polegał na sprawdzeniu jak 

opłaty za korzystanie ze środowiska wpływają na koszt, a dopiero w drugim na cenę. 

Podejście takie ma dość mocne uzasadnienie – 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). 

 

W analizie związanej z zaopatrzeniem w wodę przyjęto, 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 badanej próbie wartości przeciętne (średnie ważone i mediany) zestawiono 

w Tabeli 36. 

 
Tabela 36. Opłaty za pobór i ich relacja do kosztów jednostkowych zaopatrzenia w wodę w Polsce, 
dane za rok 2010 

 

Jednostkowa 

opłata za 

pobór(1) 

Jednostkowy 

kosz 

zaopatrzenia w 

wodę(2) 

Opłata jako 

odsetek kosztu 

zaopatrzenia 

Liczebność 

próby(2) 

 zł/m3 zł/m3 %  

Mediana 0,071 2,85 2,47% 692 

Średnia 

ważona 

0,079 3,17 2,50% 

(1) Uwzględnia również opłaty podwyższone 
(2) Tylko zbiorowość, która wykazała opłaty za pobór 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
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Operując wartościami średnich ważonych i odnosząc wielkość opłat za pobór do 

kosztów zaopatrzenia ogółem opłaty za środowisko są odpowiedzialne za 2,5% kosztów 

dostawy wody ogółem. Próba liczyła 692 operatorów. Wartości najniższe wynikały 

z zakupów hurtowych wody od innych operatorów, wartości maksymalne związane były 

z incydentalnymi karami. Marginalną rolę odgrywały również opłaty podwyższone 

(0,6% wartości opłat ogółem).  

 

Reasumując: dla sektora gospodarstw domowych średnia ważona opłata za pobór 

przypadająca na 1 m3 sprzedanej wody wyniosła niecałe 8 gr. Przy koszcie rzędu 3,17 

zł/m3 i cenie sprzedaży 3,25 zł/m3 netto opłata ta stanowiła 2,5% kosztu i 2,4% ceny. W 

żadnym wypadku nie można zatem stwierdzić, że opłaty za pobór wód są istotnym 

elementem cenotwórczym.  

 

Nie stwierdzono istotnego statystycznie związku pomiędzy jednostkowymi płatnościami 

za pobór a jednostkowym kosztem produkcji (patrz Rysunek 5). 

 

Rysunek 5. Koszt produkcji wody a wysokość opłat za pobór 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu.  
 
Powtórzenie analizy w odniesieniu do cen ścieków (dokładniej: do cen za odbiór 

i oczyszczanie ścieków dla gospodarstw domowych) dało analogiczny rezultat. Opłaty za 

zrzut ładunków zanieczyszczeń nie wpływają znacząco na jednostkowy koszt 
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świadczonej usługi. Siła związku wyniosła 0,03 przy wymaganych wartościach powyżej 

0,9. Zestawienie opłat i kosztów zawiera Tabela 37. 

 

Tabela 37. Opłaty za zrzut ładunków zanieczyszczeń i ich relacja do kosztów jednostkowych 
odbioru i oczyszczania ścieków w Polsce, dane za rok 2010 

 
Jednostkowa 
opłata za 
zrzut(1) 

Jednostkowy 
kosz 

zaopatrzenia w 
wodę(2) 

Opłata jako 
odsetek kosztu 

Liczebność 
próby(2) 

 zł/m3 zł/m3 %  
Mediana 0,053 4,29 1,23% 564 
Średnia 
ważona 

0,084 3,75 2,26% 

(1) Uwzględnia również opłaty podwyższone, aczkolwiek ich pominięcie daje zmiany 
na 3 miejscu po przecinku, czyli pomijalnie małe 

(2) Tylko zbiorowość, która wykazała opłaty za pobór 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie i 
Wrocławiu. 
 
Analiza wymagała przyjęcia określonej 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. 

Próba badawcza była nieco niższa – składała się z 580 operatorów. 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 nieoczyszczone.  

 

W badanej zbiorowości przeciętna opłata (wraz z opłatą podwyższoną) za zrzut 1 m3 

ścieków wyniosła 8,4 gr/m3. Tym razem wybór techniki opisu (mediana vs średnia 

ważona) odgrywał istotną rolę z uwagi na spore zróżnicowanie wyników. Wartość ta 

odniesiona do jednostkowego kosztu odbioru i oczyszczania ścieków oscylowała 

pomiędzy 1,2% (dla median) do 2,3% dla średnich ważonych. Bez względu na przyjęty 

sposób liczenia – opłaty za zrzut ładunków odgrywają bardzo niewielką rolę 

w kształtowaniu kosztów, a w dalszej kolejności - ceny. Dla średniej ważonej ceny netto 

stosowanej wobec gospodarstw domowych (4,14 zł/m3) 8 groszy opłaty daje 2% ceny. 
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Tak jak w przypadku zaopatrzenia w wodę opłaty za zrzut ładunków nie stanowią zatem 

istotnego czynnika cenotwórczego.  

 

 
Rysunek 6. Koszt odbioru i oczyszczania ścieków a wysokość opłat za zrzut ładunków 

zanieczyszczeń odniesionych do 1 m3 ścieków w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 

 

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. Analogicznie, wysokoefektywna oczyszczalnia implikuje wysokie koszty 

eksploatacji (energia, chemikalia) oraz wysoki odpis amortyzacyjny. Z drugiej strony 

efekt jej pracy to zatrzymanie olbrzymiej większości ładunków, a co za tym idzie opłata 

przypadająca na 1m3 zrzuconych, oczyszczonych ścieków jest relatywnie niska. Dlatego 

też trudno o wskazania prostej zależności pomiędzy uiszczanymi opłatami a kosztami 

funkcjonowania infrastruktury wod-kan.  
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2.7. Badanie związku pomiędzy wielkością operatorów a kosztami i cenami 
świadczonych usług 

 

 

Przegląd cen za zaopatrzenie w wodę według form własności operatorów jest 

zamieszczony w Tabeli 38. 

 
Tabela 38. Zróżnicowanie cen za wodę według form własności operatorów, obszar RZGW 
w Krakowie dane w zł/m3 za rok 2010, ceny netto 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodarstwa 

domowe 
Przetwórstwo 
przemysłowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia 
ważona 2,66 3,07 2,95 

450 odchylenie 
standardowe 0,85 1,14 1,12 

mediana 2,50 2,65 2,64 

Spółki 

średnia 
ważona 3,39 3,79 3,72 

357 odchylenie 
standardowe 1,12 1,18 1,21 
mediana 2,92 3,09 3,10 

Pozostali 
operatorzy 

średnia 
ważona 2,13 2,52 2,59 

87 odchylenie 
standardowe 1,03 1,21 1,22 
mediana 1,75 2,00 2,00 

Ogółem 

średnia 
ważona 3,25 3,68 3,63 

894 odchylenie 
standardowe 0,99 1,00 1,13 
mediana 2,65 2,80 2,80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 
Z uwagi na duże zróżnicowanie wielkości operatorów (mierzonych ich wielkością 

sprzedaży) porównania będą wykonywane przy użyciu median (zaznaczonych boldem 

patrz: Tabela 38). W tabeli zaskakuje dość duże podobieństwo cen pomiędzy 

poszczególnymi grupami odbiorców/konsumentów (porównanie w poziomie pomiędzy 

kolumnami). Ceny dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe są ok 6% wyższe 

(patrząc na mediany). Jest to efekt wygasających subsydiów krzyżowych. Koszty 

świadczenia usług w tym samym miejscu są bardzo zbliżone o ile nie identyczne, więc 

takie umiarkowane zróżnicowanie jest zjawiskiem pozytywnym. Uwaga ta dotyczy 

wszystkich form prawnych operatorów jakie podlegały badaniu. 

 

Zróżnicowanie cen pomiędzy zbiorowościami operatorów pogrupowanymi wg form 

prawnych jest znaczniejsze. Próby są relatywnie duże co nie zmienia jednak faktu 
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olbrzymich rozbieżności wewnątrz analizowanych zbiorowości, który to stan mierzony 

jest przy pomocy odchylenia standardowego. Porównanie wartości średnich +/- 

odchylenia standardowe, które przedstawia  Rysunek 7 wskazuje, że różnice pomiędzy 

cenami w grupie zakładów budżetowych i spółek nie są do końca oczywiste. Co prawda 

mediany różnią się o 42 gr/m3, a średnie ważone o 73 gr/m3 (w obu przypadkach 

wyższe ceny mają spółki) to jednak bez specjalnych trudności można znaleźć sporą 

zbiorowość zakładów budżetowych mających ceny wyższe od spółek. Jest to efekt dość 

wysokich odchyleń standardowych – rzędu 30% wartości uśrednionych. 

 
 

Rysunek 7. Porównanie cen i ich zmienności dla taryfy stosowanej wobec gospodarstw domowych, 

ceny netto za rok 2010 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

Analogiczne obliczenia przeprowadzono dla usługi odbioru i oczyszczania 

ścieków. Wyniki prezentuje Tabela 39. 
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Tabela 39. Zróżnicowanie cen za odbiór i oczyszczanie ścieków według form własności 
operatorów, obszar RZGW w Szczecinie dane w zł/m3 za rok 2010, ceny netto 

Forma 
własności 

Cecha 
Gospodarstwa 

domowe 
Przetwórstwo 
przemysłowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia 
ważona 3,76 4,19 5,46 

476 odchylenie 
standardowe 1,67 2,05 1,95 

mediana 3,64 4,02 4,00 

Spółki 

średnia 
ważona 4,38 4,67 4,60 

291 odchylenie 
standardowe 1,93 2,05 2,10 
mediana 4,03 4,52 4,35 

Pozostali 
operatorzy 

średnia 
ważona 3,72 9,24 3,72 

28 odchylenie 
standardowe 0,99 1,47 1,50 
mediana 3,51 3,54 3,50 

Ogółem 

średnia 
ważona 4,14 4,93 4,95 

795 odchylenie 
standardowe 1,72 1,98 1,94 
mediana 3,74 4,20 4,12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 

 
 

Niekorzystnym trendem jest większe (niż dla wody) zróżnicowanie cen dla 

poszczególnych grup odbiorców. Wniosek taki można sformułować zarówno obserwując 

mediany, a przede wszystkim średnie ważone. Zróżnicowanie pomiędzy 

gospodarstwami domowymi, a innymi grupami odbiorców sięga nawet 45% - jednak 

tylko w przypadku taryf ustanawianych przez zakłady budżetowe. Dla spółek 

zróżnicowanie pomiędzy grupami odbiorców jest mniejsze. 

 

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 

ok. 35% rynku, spółki 60% (czyli jest to stosunek wielkości ok. 1:2), zaś pozostali 

operatorzy to zaledwie 0,7% rynku10. O ile więc można porównywać zakłady budżetowe 

do spółek to pozostali odbiorcy stanowią zupełnie inną, nieporównywalną zbiorowość. 

                                                 
10 Procenty nie sumują się do 100. Nie wszyscy operatorzy zdefiniowali formę prawną w ankiecie.  
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Porównania tabelaryczne (Tabela 38 i Tabela 39) gdzie operatorzy zajmują identyczną 

ilość wierszy każdy - stwarzają jedynie złudne poczucie porównywalności wszystkich 

grup względem siebie. 

 

2.8. Badanie związku jednostkowego kosztu usług z wysokością odpisów 
amortyzacyjnych, opłat za dzierżawę infrastruktury oraz podatku od 
nieruchomości 

 

 

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 świadczenie 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).  

 

Całkiem świadomie, zrezygnowano z porównania operatorów wykazujących odpisy do 

zbiorowości, która tych odpisów nie wykazała. Ten ostatni zbiór nie wydaje się być 

jednorodny, składa się bowiem zarówno z tych, którzy takie odpisy wykonują, ale ich nie 

wykazali, jak też z tych, którzy faktycznie takich naliczeń nie realizują. 

 

Dla usługi zaopatrzenia w wodę odpisy amortyzacyjne wykazało 500 podmiotów, opłaty 

za dzierżawę/użyczenie 151, przy czym 115 operatorów wykazało obie formy. Tak więc 

próba operatorów, którzy wykazali jakiekolwiek koszty z tytułu odpisów 

amortyzacyjnych lub opłat za dzierżawę liczyła 536 podmiotów (z 851 podmiotów z 

relatywnie kompletnymi danymi finansowymi). Wspomnianych 536 operatorów 

dostarczało jednak 90,5% wody w badanej zbiorowości – taki był zatem ich udział w 

rynku mierzony ilością sprzedanej wody. Z punktu widzenia ilości wody, a więc 

wielkości tego rynku – badania objęły olbrzymią większość usługi zaopatrzenia w wodę. 

Danych o amortyzacji/opłacie za użyczenia nie ujawniły przede wszystkim bardzo małe 

podmioty. Wyniki badań zestawione są w Tabeli 40 i Tabeli 41. Na ich podstawie można 

sformułować kilka wniosków: 

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

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

zbiorowością operatorów (3,37 vs 3,28 zł/m3). Wniosek ten wynika 

prawdopodobnie z faktu, że olbrzymia większość podmiotów która nie podała 
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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 18% ze 

sporym zróżnicowaniem, przy czym zaskakująco – najwyższy odsetek mają 

zakłady gminne, a nie spółki prawa handlowego (odpowiednio 27,7% i 16,8%). 

 
Tabela 40. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi zaopatrzenia w wodę wg form 

własności, operatorzy z całej Polski 

 

Je
d
n
o
st
k
o
w
y 
k
o
sz
t 
z 
ty
tu
łu
 

am
o

rt
yz

ac
ji

 lu
b
 u
ży
cz
en

ia
  

Je
d

n
o

st
k

o
-w

y 
k
o
sz
t 
u
sł
u
gi
 w
 

p
ró
b
ie

 

Il
o
ść
 o
p
er
at
o
ró
w
 u
w
zg
lę

-

d
n

io
n

y
ch

 w
 o

b
li

cz
en

ia
ch

 

C
ał
k
o
w
it
a 
li
cz
b
a 
o
p
er
at
o
ró
w

 

O
d
se
te
k
 o
p
er
at
o
ró
w
 u
w
zg
lę

-

d
n

io
n

y
ch

 

Il
o
ść
 w
o
d
y 
p
o
b
ra
n
ej
 u
w
zg
lę
d

-

n
io

n
ej

 w
 o

b
li

cz
en

ia
ch

 

C
ał
k
o
w
it
a 
il
o
ść
 w
o
d
y 

p
o

b
ra

n
ej

  

O
d

se
te

k
 w

o
d

y 
p

o
b

ra
n

ej
 

u
w
zg
lę
d
n
io
n
ej
 w
 o
b
li
cz
en

ia
ch

 

Forma 

własności 
zł/m3 - % tys. m3/r % 

Zakłady 

budżetowe 0,78 2,82 199 450 44% 73 107 121 012 60,4% 

Spółki 0,58 3,45 298 357 83% 597 840 619 564 96,5% 

Pozostałe 0,35 2,29 39 87 45% 4 473 5 882 76,0% 

Ogółem 0,60 3,37 536 894 60% 675420 746458,2 90,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

Tabela 41. Rola odpisów amortyzacyjnych i opłat za dzierżawę w kosztach zaopatrzenia w wodę 

i cenach za wodę dla gospodarstw domowych, operatorzy z całej Polski, 2010 r. 

Forma własności 

Udział odpisów w 

jednostkowych kosztach 

zaopatrzenia w wodę 

Udział odpisów w cenie 

netto (gospodarstwa 

domowe) 

Zakłady budżetowe 27,7% 29,4% 

Spółki 16,8% 17,1% 

Pozostałe 15,2% 16,3% 

Ogółem 17,8% - (1) 

(1) z uwagi na zróżnicowania taryfowe brak jest średniej ceny dla wszystkich form 
własności i rodzajów odbiorców 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
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W ramach analizy tych samych czynników w agregacji na dorzecza Wisły i Odry, 

obliczenia powtórzono, koncentrując się przy prezentacji wyników nie na ilościach 

operatorów, ale na podstawowych zależnościach – roli odpisów w kosztach i cenie. 

Rezultaty prezentuje Tabela 42 i Tabela 43. 

 
Tabela 42. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi zaopatrzenia w wodę wg form 

własności, dorzecze Wisły 
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Forma własności zł/m3 % zł/m3 % 

Zakłady budżetowe 0,81 2,81 28,8% 3,22 30,6% 

Spółki 0,59 3,41 17,4% 3,86 17,4% 

Pozostałe 0,31 2,11 14,5% 3,74 15,0% 

Ogółem 0,62 3,31 18,8% - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

Tabela 43. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi zaopatrzenia w wodę wg form 
własności, dorzecze Odry 
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Forma własności zł/m3 % zł/m3 % 
Zakłady budżetowe 0,66 2,87 23,1% 3,29 24,3% 
Spółki 0,56 3,50 16,0% 3,40 16,7% 
Pozostałe 0,57 3,27 17,5% 3,46 19,3% 
Ogółem 0,57 3,47 16,3% - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie i 
Wrocławiu. 
 

Dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków odpisy amortyzacyjne wykazało 439 

podmiotów, opłaty za dzierżawę/użyczenie 123, przy czym 101 operatorów wykazało 
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obie formy. Tak więc próba operatorów, którzy wykazali jakiekolwiek koszty z tytułu 

odpisów lub opłat za dzierżawę liczyła 461 podmiotów, odbierających 91% ścieków z 

analizowanej próby badawczej. Z punktu widzenia ilości ścieków, a więc wielkości rynku 

– badania objęły olbrzymią większość tego rynku (mimo że zebrano informacje od 461 

z 744 badanych podmiotów). Danych o amortyzacji/opłacie za użyczenia nie ujawniły 

tylko bardzo małe podmioty. Wyniki badań zestawione są w Tabeli 44 oraz Tabeli 45. 

 
 
Tabela 44. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi odbioru i oczyszczania 

ścieków, wg form własności, , operatorzy z całej Polski, 2010 r. 
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Forma 
własności 

zł/m3 - % tys. m3/r % 

Zakłady 
budżetowe 1,02 3,32 237 476 50% 245585 286 561 85,7% 
Spółki 1,03 3,92 214 291 74% 384059 402 814 95,3% 
Pozostałe 0,72 3,23 9 28 32% 2548 5 636 45,2% 
Ogółem 1,10 3,71 460 795 58% 632191 695010,6 91,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 
 
Tabela 45. Rola odpisów amortyzacyjnych i opłat za dzierżawę w kosztach odbioru i oczyszczania 
ścieków oraz cenach za te usługi dla gospodarstw domowych, operatorzy z całej Polski, 2010 r. 

Forma własności 

Udział odpisów w 
jednostkowych kosztach 
odbioru i oczyszczania 

ścieków 

Udział odpisów w cenie 
netto (gospodarstwa 

domowe) 

Zakłady budżetowe 30,6% 27,1% 
Spółki 26,3% 23,6% 

Pozostałe 22,1% 17,3% 
Ogółem 29,7% - (1) 

(1) z uwagi na zróżnicowania taryfowe brak jest średniej ceny dla wszystkich form 
własności i rodzajów odbiorców 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
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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 (3,71 vs 3,62 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 blisko 30%. 

Wartości dla jednostek budżetowych i spółek prawa handlowego są bardziej 

zbliżone niż w przypadku zaopatrzenia w wodę (odpowiednio: 30,6 i 26,3%). 

 

W ramach analizy tych samych czynników w agregacji na dorzecza Wisły i Odry, 

obliczenia powtórzono, koncentrując się przy prezentacji wyników nie na ilościach 

operatorów, ale na podstawowych zależnościach – roli odpisów w kosztach i cenie. 

Rezultaty prezentuje Tabela 46 i Tabela 47. 

 

Tabela 46. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi odbioru i oczyszczania 
ścieków wg form własności, dorzecze Wisły 
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Forma własności zł/m3 % zł/m3 % 
Zakłady budżetowe 1,15 3,69 31,1% 4,04 31,2% 
Spółki 0,99 3,83 25,8% 4,91 23,5% 
Pozostałe 0,87 3,92 22,2% 4,61 21,5% 
Ogółem 1,17 3,82 30,7%   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
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Tabela 47. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi odbioru i oczyszczania 
ścieków wg form własności, dorzecze Odry 
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Forma własności zł/m3 % zł/m3 % 
Zakłady budżetowe 0,88 2,93 30,0% 4,28 22,8% 
Spółki 1,10 4,06 27,1% 4,97 23,7% 
Pozostałe 0,62 2,81 22,1% 5,32 14,5% 
Ogółem 1,00 3,56 28,1%   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

2.9. Badanie zróżnicowania cen wg poszczególnych grup taryfowych – 
subwencje krzyżowe (skrośne) 

 

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 usługi11.  

Określenie, czy podmioty różnicują ceny wobec różnych grup odbiorców czy też nie, 

zostało wykonane na pełnej próbie 896 operatorów. Ceny jednolite stosowało 592 

operatorów (60,0% sprzedanej wody12), ceny zróżnicowane – 293 operatorów (40,0% 

sprzedanej wody). W związku z powyższym obserwacje dotyczące subsydiów 

krzyżowych (skrośnych) można prowadzić (hipotetycznie)13 dla grupy 293 operatorów. 

W tej ostatniej zbiorowości zaobserwowano następujące zjawiska: 

a) 14 operatorów nie podało pełnego kompletu danych (brak „kosztów lub 

przychodów ogółem”) w związku z czym nie byli brani w dalszych obliczeniach 

pod uwagę. Analizowana zbiorowość liczyła zatem 279 operatorów, 

b) 169 operatorów (z 302) stosuje zróżnicowane ceny dla poszczególnych grup 

odbiorców, ale wszystkie są powyżej jednostkowych kosztów, można zatem 

                                                 
11 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. 
12 Wartości w procentach nie są liczone na podstawie ilości operatorów, ale ich udziału w rynku sprzedaży 
wody. 
13 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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mówić o zróżnicowanej marży, ale nie o złamaniu zasady płaci użytkownik – ceny 

dla wszystkich klientów pokrywają bowiem koszty. 

c) Nie stwierdzono ani jednego przypadku subsydiowania innej grupy odbiorców 

niż gospodarstwa domowe.  

d) Stosowanie subwencji krzyżowych nie gwarantuje osiągnięcia zysku. W badanej 

próbie 109 z 279 operatorów nadal miało koszty wyższe od przychodów. 

e) Zbadano jednostkowe koszty zaopatrzenia w wodę w zbiorowości podmiotów 

stosujących zróżnicowane ceny. Średni ważony koszt jednostkowy był w takiej 

zbiorowości wyższy zaledwie o 0,09 zł/m3. Zatem to nie nadzwyczaj wysokie 

koszty skłaniają podmioty do różnicowania cen i subwencji krzyżowych. (koszt 

jednostkowy w całej zbiorowości to 3,28 wobec 3,37 zł/m3 u operatorów 

stosujących ceny niejednorodne, różnica wynosi zatem 2,8%).  

f) Mimo, że aż 80 operatorów z grupy różnicujących ceny otrzymuje dotacje gmin, 

to intensywność tych dotacji jest ponad 10-krotnie niższa (0,86 zł/m3 sprzedanej 

wody w całej próbie badawczej i 0,06 zł/m3 w grupie operatorów różnicujących 

ceny).  

g) Dla operatorów różnicujących ceny tam gdzie były one niższe od kosztów tylko w 

wybranych grupach taryfowych porównano przychody w tych grupach do 

kosztów, okazało się, że dzięki opłatom stałym tylko w 59 przypadkach (ze 143 

operatorów) faktycznie przychody nie pokrywają kosztów. W praktyce można 

więc mówić o subsydiach krzyżowych (skrośnych) zaledwie w 59 przypadkach.  

 

 

Patrząc z punktu widzenia wielkości przepływów finansowych proces subsydiowania 

skrośnego nie jest znaczący. Dla badanej zbiorowości 59 operatorów (u których koszty 

jednostkowe były wyższe nie tylko od cen, ale również od jednostkowych przychodów) 

oszacowano kwotę subsydiowania na 19,2 mln zł. Kwota ta odniesiona do przychodów 

tych samych operatorów ze sprzedaży usług gospodarstwom domowym daje 4,4%. 

Odniesienie tej kwoty do przychodów ogółem daje jeszcze niższy udział – 2,8%. 

Odniesiona do ludności zaopatrywanej przez tych badanych operatorów daje poziom 

subsydiowania w wysokości 25,9 zł na osobę rocznie, a więc nieco ponad 2 

zł/miesięcznie. Przeliczając te subsydia na m3 wody sprzedawanej gospodarstwom 

domowym jest to ok 35 gr/m3. Takie subsydia otrzymuje 0,74 mln osób. Cała badana 

próba liczyła 17,3 mln osób, subsydia otrzymuje zatem 4,3% odbiorców w sektorze 

gospodarstw domowych. Nie można zatem mówić o zjawisku subsydiowania skrośnego 

jako o zjawisku masowym i mocno wypaczającym strukturę cen i przychodów.  

 

Analogiczna analiza dla odbioru i oczyszczania ścieków nie jest już tak oczywista. Brak 

jest bowiem przesłanek dla oceny czy zrzut ścieków pochodzących z produkcji 

przemysłowej i pozostałych odbiorców generuje takie same koszty oczyszczania jak 

zrzut typowych ścieków komunalnych generowanych przez sektor gospodarstw 

domowych. Za przyjęciem takiego założenia przemawiają jednak wymogi zawarte w 

dwóch aktach prawnych normujących dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach 
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wprowadzanych do kanalizacji komunalnej. Chodzi o rozporządzenie Ministra 

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

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 stężeń. Nie ma więc (zakładając marginalne działania pozaprawne) możliwości, 

aby oczyszczanie ścieków przemysłowych generowały koszty znacząco wyższe. 

 

Badana próba liczyła 795 operatorów, z których 302 wykazało zróżnicowanie cen 

w poszczególnych grupach taryfowych (40,9% odprowadzanych ścieków). Pozostałych 

492 operatorów stosowało ceny jednolite (59,1% odprowadzanych ścieków). 

W zbiorowości wyróżnionych 302 operatorów kompletne badania przeprowadzono na 

279 podmiotach (24 nie ujawniło wymaganych danych finansowych). Zaobserwowano 

następujące zjawiska: 

a) Nie stwierdzono ani jednego przypadku subsydiowania innej grupy odbiorców 

niż gospodarstwa domowe.  

b) Stosowanie subwencji krzyżowych nie gwarantuje osiągnięcia zysku. W badanej 

próbie 124 operatorów (z 278, którzy ujawnili dane finansowe) nadal miała 

koszty wyższe od przychodów. 

c) 72 operatorów (z 302) 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. 

d) Po przeprowadzeniu pogłębionej analizy polegającej na porównaniu kosztów 

jednostkowych do przychodów jednostkowych dla taryf obowiązujących dla 

gospodarstw domowych oszacowano kwotę subwencji krzyżowych na 22,8 mln 

zł (72 operatorów). Odnosząc tą kwotę do przychodów za usługi wnoszonych 

przez gospodarstwa domowe jest to 21%, intensywność jest więc dość wysoka. 

Jednak odniesienie tej samej kwoty do całości przychodów tych operatorów daje 

odsetek 13%, a do przychodów całej badanej populacji w Polsce jest to 0,8%.  

e) Subwencje otrzymuje ok 880 tys. osób, co stanowi ok 6,5% całej badanej 

populacji.  

f) Przeciętna subwencja to 25,9 zł/r/osobę, lub 0,75 zł/m3 ścieków.  

g) Ujmując zjawisko subsydiów krzyżowych w kategoriach ilościowych (ilości 

ścieków) takimi subsydiami wspomagane jest świadczenie usług wobec 6,4% 

ścieków odprowadzanych w badanej próbie. O ile więc kwota subsydiowania nie 

jest pomijalna, to skala zjawiska jest bardzo umiarkowana. 
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2.10. Inne istotne cechy – rola opłat stałych 
 

W związku z rosnącym poziomem dobrobytu w Polsce, na obszarze objętym 

infrastrukturą sieciową (wod-kan) przybywa obiektów cechujących się nieciągłym 

zapotrzebowaniem na usługi wod-kan. Do grupy tej należą tzw. „drugie domy”, domy na 

wynajem itp. W zakresie zapotrzebowania na usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru 

ścieków generują one najmniej korzystne dla operatora zapotrzebowanie o charakterze 

szczytowym z niskim wolumenem rocznym. Jednym z nielicznych mechanizmów 

obciążania takich użytkowników jest opłata stała (abonamentowa). Wydaje się zatem 

celowa analiza roli tej opłaty w strukturze przychodów operatorów. Przegląd znaczenia 

tych opłat dla usług zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków znajduje 

się w Tabeli 48 i Tabeli 49. 

 
Tabela 48. Rola opłat stałych przy generowaniu przychodów w zakresie zaopatrzenia w wodę 

 
Jednostka 

Cała badana 

próba 
dorzecze Wisły dorzecze Odry 

Przychody u operatorów z 

wyszczególnioną opłatą 

abonamentową mln zł 1 989,4 1 269,2 720,2 

Kwota opłaty abonamentowej mln zł 143,2 70,5 72,8 

Udział opłaty abonamentowej 

w przychodach ogółem % 7,2% 5,6% 10,1% 

Jednostkowa opłata na 1 m3 

wody sprzedanej zł/m3 0,26 0,20 0,36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

Dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków obliczenia wykonano dla 225 operatorów (z 

794), którzy podali kwotę uzyskaną z tytułu opłaty abonamentowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy 

53 

 

Tabela 49. Rola opłat stałych przy generowaniu przychodów w zakresie odbioru i oczyszczania 

ścieków 

 
Jednostka 

Cała badana 

próba 
dorzecze Wisły dorzecze Odry 

Przychody u operatorów z 

wyszczególnioną opłatą 

abonamentową mln zł 936,3 631,3 305,1 

Kwota opłaty abonamentowej mln zł 48,2 33,5 14,6 

Udział opłaty abonament w 

przychodach ogółem % 5,1% 5,3% 4,8% 

Jednostkowa opłata na 1 

m3ścieków odebranych zł/m3 0,21 0,22 0,18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

 

2.11. Obliczenie ekonomicznych stóp zwrotu kosztów za usługi wodne 

 

Przejście od finansowej do ekonomicznej stopy zwrotu wymaga uwzględnienia efektów 

zewnętrznych w postaci kosztów zasobowych i środowiskowych. Koszty środowiskowe 

i zasobowe były przedmiotem osobnej, równolegle prowadzonej analizy pt. Analiza 

kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE.14. W zakresie 

kosztów środowiskowych wyniki w agregacji na regiony wodne i dorzecza prezentuje 

Tabela 50. Pochodzi ona z wymienionego powyżej raportu (tab.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE. Praca dla Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, maszynopis niepublikowany, Gliwice 2013. 
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Tabela 50. Koszty środowiskowe dla poszczególnych regionów wodnych i dorzeczy, dane za 
2010 r. 

Region wodny, dorzecze 
Koszty środowiskowe 

ogółem 
w tym: 

sektor komunalny 

  mln zł/r mln zł/r 

Polska 3364,5 2296,8 

region wodny Małej Wisły 133,0 81,1 

region wodny Górnej Wisły 408,3 343,0 

region wodny Środkowej Wisły 1212,8 861,1 

region wodny Dolnej Wisły 420,9 256,7 

region wodny Górnej Odry 194,0 69,8 

region wodny Środkowej Odry 425,3 289,2 

region wodny Warty  476,4 285,8 
region wodny Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego 137,3 98,9 

dorzecze Wisły 2175,1 1542,0 

dorzecze Odry 1233,0 743,8 

dorzecze Łyny i Węgorapy 15,6 11,1 

pozostałe dorzecza dane niemiarodajne 

Źródło: Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 
2000/60/WE. 
 

Wartości prezentowane w powyższej tabeli dotyczą niezinternalizowanych kosztów 

środowiskowych. Opłaty uiszczone przez sektor komunalny za zrzut ładunków 

zanieczyszczeń (reprezentujące zinternalizowane koszty środowiskowe) są już 

uwzględnione przy obliczaniu finansowej stopy zwrotu. Kwoty z Tabeli 50, mogą być 

zatem doliczone (dodane) do kosztów ponoszonych przez sektor z tytułu świadczonych 

usług zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków – bez obawy o 

podwójne naliczanie jakichkolwiek składowych. 

 

Pewnego komentarza wymaga pominięcie dualizmu obliczeń różnicujących wyniki 

poprzez wprowadzenie do rachunku kosztów jakości wód Bałtyku – lub ich pominięcie. 

Taki dualizm był stosowany w poprzednim cyklu obliczeniowym, jak również dla kilku 

obliczeń wykonywanych w horyzoncie pojedynczych RZGW. Finalna rekomendacja 

wskazuje na przyjęcie wariantu pomijającego jakość Bałtyku, co zwłaszcza w przypadku 

regionów wodnych położonych nad Bałtykiem nie jest oczywiste. Istnieją jednak 

argumenty na rzecz pominięcia tej - niebagatelnej składowej: 

a) porównywalność obliczeń wobec pozostałych regionów wodnych, 

b) trudności ze zrozumieniem (przez przeciętnego konsumenta) mechanizmu 

poprawy jakości wód śródlądowych i wpływu tego procesu na poprawę jakości 

Bałtyku – skutkujące nieprawidłową wyceną tego mechanizmu, 
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c) badania innych krajów UE koncentrują się na wodach śródlądowych (projekt 

Aquamoney15). 

Skoro zatem pełną rekomendację mają obliczenia pomijające jakość Bałtyku – nie 

prowadzono i nie przedstawiono wyników w wariancie z Bałtykiem. Stopy zwrotu 

wariantu pominiętego są znacznie niższe, co również nie jest korzystne z punktu 

widzenia oceny postępów we wdrażaniu RDW dokonywanej przez KE.  

 

Do pełnego rachunku wymagany jest również szacunek kosztów zasobowych. W 

bieżącym cyklu obliczeniowym po raz pierwszy uzyskano kwantyfikację i wycenę tych 

kosztów – dotyczą one jednak sektora rolniczego. Dlatego w sektorze komunalnym 

oszacowane uprzednio koszty zasobowe nie mogą być uwzględnione. 

 

Prawidłowy rachunek stopy zwrotu na poziomie ekonomicznym wymaga jednak 

uwzględnienia kosztów i przychodów na poziomie finansowym dotyczących całej 

Polski/całego dorzecza Wisły i Odry – a nie tylko ankietowanej próby. Zatem 

oszacowanie kosztów sektora wod-kan musi zostać rozszerzone z próby ankietowanej 

na całą zbiorowość. Szacunek taki dla przychodów ze sprzedaży usług został 

przedstawiony w rozdziale 2.2 (patrz: Tabela 4 i Tabela 5). Kolejnym krokiem jest 

oszacowania całkowitych kosztów w sektorze wod-kan na poziomie finansowym. 

Zostały one oszacowane przy wykorzystaniu wcześniej obliczonej finansowej stopy 

zwrotu dla ankietowanej próby. Wartości finansowych stóp zwrotu w wymaganej 

agregacji przedstawia Tabela 51. 

 
Tabela 51. Finansowe stopy zwrotu w usługach zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie 
ścieków dla dorzeczy Wisły i Odry 

Finansowa stopa 
zwrotu 

Dorzecze Wisły Dorzecze Odry Polska 

Zaopatrzenie w 
wodę 

104,7% 101,1% 103,3% 

Odbiór i 
oczyszczanie 
ścieków 

105,4% 106,7% 105,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy zbudowanej z informacji o komunalnych 
operatorach wod-kan zebranych przez RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie 
i Wrocławiu. 
 

Zastosowanie stóp zwrotu które przedstawia Tabela 51 oraz strumieni finansowych 

przychodów w sektorze, które zostały doszacowane w Tabeli 4 pozwoliły na estymację 

pełnych strumieni kosztów i przychodów w dorzeczach Wisły, Odry oraz dla całej Polski. 

Rezultaty przedstawia Tabela 52. 

 

 

                                                 
15http://www.ivm.vu.nl/en/projects/Projects/economics/aquamoney/project-deliverables/index.asp 
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Tabela 52 Koszty i przychody na poziomie finansowym w sektorze komunalnym – estymacja 
wartości dla wszystkich operatorów 
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Polska 4832,5 5647,0 10479,5 4677,7 5337,8 10015,5 104,6% 
Dorzecze 
Wisły 2929,9 3766,3 6696,2 2797,7 3574,5 6372,2 105,1% 
w tym  

 z danych 
empirycznych 1555,0 1696,1 3251,1 1484,8 1609,7 3094,6 

 doszacowanie 1374,9 2070,2 3445,1 1312,8 1964,8 3277,6 
 Dorzecze 

Odry 1902,6 1880,7 3783,3 1881,6 1763,2 3644,8 103,8% 
w tym  

 z danych 
empirycznych 971,2 1076,1 2047,3 960,5 1008,9 1969,4 

 doszacowanie 931,4 804,6 1736,0 921,1 754,3 1675,5 
 Źródło: Opracowanie własne. 

 

W ostatnim kroku obliczeń koszty widoczne w Tabeli 52 zwiększono o koszty 

środowiskowe i zasobowe czyli o pozycje przedstawione w Tabeli 50 i Tabeli 58. Wyniki 

w postaci danych wejściowych oraz otrzymanych ekonomicznych stóp zwrotu dla 

sektora komunalnego przedstawiają Tabela 53 i Tabela 54. 
 

Tabela 53. Zestawienie kosztów i przychodów do analizy ekonomicznej 

 

Koszty 
finansowe 

(woda+ścieki) 
w mln zł 

Koszty 
środowiskowe, 

w mln zł 

Koszty 
zasobowe 

Koszty 
ogółem, w 
mln zł 

Przychody 
(finansowe) 
w mln zł 

Polska 10015,5 3423,7 0,04 13439,2 10479,5 
Dorzecze 
Wisły 6372,2 2175,1 0,04 8547,3 6696,2 

Dorzecze 
Odry 3644,8 1233 

Wycenione 
koszty 
uwzględnione 
są w analizie 
ekonomicznej 
dla rolnictwa 4877,9 3783,3 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 54. Finansowe i ekonomiczne stopy zwrotu 

Dorzecze\stopa zwrotu Finansowa stopa zwrotu Ekonomiczna stopa zwrotu 
Dorzecze Wisły 104,5% 78,0% 
Dorzecze Odry 105,0% 78,3% 
Polska 103,8% 77,6% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tab. 53 i tab. 51. 
 

Obniżenie ekonomicznej stopy zwrotu w stosunku do stopy finansowej jest naturalne 

i wynika z metodyki obliczeń. Nawet zastosowanie wysokoefektywnego oczyszczania 

ścieków we wszystkich oczyszczalniach nie wyzeruje presji sektora na środowisko – 

zawsze będą miały miejsce zrzuty ładunków zanieczyszczeń, gdyż oczyszczalnie nie 

posiadają 100% efektywności redukcji zanieczyszczeń. Stopa ekonomiczna będzie zatem 

poniżej 100% z racji sposobu jej liczenia.  
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3.  Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze 
rolniczym 

3.1. Charakterystyka rynku usług wodnych w sektorze rolniczym oraz 
identyfikacja poszczególnych rodzajów kosztów 

 

Korzystanie z wód w sektorze rolniczym sprowadza się do następujących użyteczności: 

a) pobór wody w celu zaspakajania potrzeb ludzi i zwierząt, zrzut ładunków 

zanieczyszczeń, 

b) pobór wody do nawodnień rolniczych, zrzut ładunków zanieczyszczeń, 

c) pobór wody na cele hodowli ryb, zrzut ładunków zanieczyszczeń. 

Pobór wody na cele własne odbywa się: 

a) poprzez sieci komunalne i jest uwzględniony w obliczeniach dotyczących sektora 

komunalnego – w tej części jest zatem pomijany w treści niniejszego rozdziału, 

b) w sposób indywidualny o statusie zwykłego lub powszechnego korzystania z 

wód. Jest to sposób wymykający się jakiejkolwiek statystyce z racji niewielkich 

jednostkowo poborów, 

c) w sposób indywidualny o statusie szczególnego korzystania z wód – wymagane 

jest wtedy pozwolenie wodno-prawne, naliczane są opłaty za pobór a korzystanie 

jest rejestrowane w systemach (opłat marszałkowskich, wydanych zezwoleń). 

 

Pobór wody do nawodnień rolniczych oraz na cele hodowli ryb wymaga pozwoleń 

wodno-prawnych (o ile przekracza korzystanie zwykłe lub powszechne), ale w 

przypadku poboru wód powierzchniowych jest zwolniony z opłat. Dostępna jest zatem 

szacunkowa statystyka ilościowa. 

 

Zrzut ładunków zanieczyszczeń jest rejestrowany o ile mamy do czynienia z sieciami 

komunalnymi lub szczególnym korzystaniem z wód. W przypadku rozwiązań 

indywidualnych brak jest dokładnej statystyki zarówno w kategoriach ilości 

gospodarstw wiejskich jak i ładunków dostających się do środowiska. Przegląd kosztów 

generowanych przez korzystanie z wód w sektorze rolniczym przedstawiają kolejno: 

Rysunek 8, Rysunek 9 i Rysunek 10. 
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Rysunek 8. Przegląd strumieni kosztów przy korzystaniu z wód w celu zaopatrzenia ludności 
i hodowli zwierząt 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
  

Pobór wód -zaspakajanie potrzeb ludzi i zwierząt 

Zwykłe, powszechne oraz szczególne  korzystanie z wód 

Koszty na poziomie finansowym – pełen zwrot, 

ujęcia budowane i eksploatowane na koszt 

użytkownika,  indywidualne systemy 

oczyszczania (o ile istnieją) zwykłe i powszechne 

korzystanie zwolnione z opłat za pobór – 

mechanizm akceptowany z uwagi na niskie 

kwoty 

Koszty zasobowe: 

Zinternalizowane – tak w przypadku szczególnego korzystania 

z wód, rejestrowane  przez urzędy marszałkowskie 

Niezinternalizowane – występują, brak kwantyfikacji i wyceny 

Koszty środowiskowe: 

Zinternalizowane – jeżeli korzystanie z wód odbywa się w sposób 

szczególny, rejestrowane  przez urzędy marszałkowskie 

Niezinternalizowane  - przy zwykłym i powszechnym korzystaniu, możliwa 

bardzo szacunkowa wycena efektów zrzutu ładunków  
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Rysunek 9. Przegląd strumieni kosztów przy korzystaniu z wód do nawodnień rolniczych 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

  

Pobór wody do nawodnień rolniczych 

szczególne  korzystanie z wód 

Koszty na poziomie finansowym – częściowy 

zwrot nakładów inwestycyjnych i kosztów 

eksploatacyjnych, podlega szacunkowej 

estymacji 

Koszty zasobowe: 

Zinternalizowane – brak, gdyż pobór (wód powierzchniowych 

do nawodnień) jest ustawowo zwolniony z opłat, występuje 

sporadycznie w przypadku korzystania z wód podziemnych, 

wtedy jest rejestrowany przez urzędy marszałkowskie 

Niezinternalizowane – występują, w zakresie generowanych 

deficytów brak kwantyfikacji i wyceny, w zakresie zwolnień z 

opłat za pobór – możliwa estymacja 

Koszty środowiskowe  - nie dotyczą poboru,  
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Rysunek 10. Przegląd strumieni kosztów przy korzystaniu z wód w celu zaopatrzenia ludności 
i hodowli zwierząt 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

 

Opis w kategoriach ilościowych jest dostępny na bazie danych GUS. Całkowity pobór 

zaliczany do sektora rolniczego, a dokładniej dynamikę tego poboru w okresie 2000-

2010 przedstawia Tabela 55. Wielkość poboru na cele rolnicze jest w Polsce stabilna 

i oscyluje wokół 10-11% poboru wód w gospodarce. W strukturze tego poboru można 

zaobserwować dość wyraźny trend wzrostu udziału wód służących do napełniania 

stawów do hodowli ryb, udział tego typu wykorzystania wody wzrósł w badanym 

okresie o ok. 5 punktów procentowych. 

  

Pobór wody do hodowli ryb  

szczególne  korzystanie z wód 

Koszty na poziomie finansowym – pełen zwrot 

nakładów inwestycyjnych i kosztów 

eksploatacyjnych, (inwestycje realizują i 

utrzymują użytkownicy), wyjątek stanowią 

zwolnienia z opłat za pobór 

Koszty zasobowe: 

Zinternalizowane – brak, gdyż pobór (wód powierzchniowych 

do napełniania stawów hodowlanych) jest ustawowo 

zwolniony z opłat,  

Niezinternalizowane – występują, w zakresie generowanych 

deficytów przeprowadzona pilotowa kwantyfikacja i wycena, 

w zakresie zwolnień z opłat za pobór – możliwa estymacja 

Koszty środowiskowe  - częściowo zinternalizowane poprzez opłatę za 

przyrost masy ryb. W praktyce brak metodyki wyceny negatywnych efektów 

środowiskowych hodowli. W opinii hodowców przeważają dodatnie efekty 

środowiskowe 
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Tabela 55. Dynamika poboru wody na cele rolnicze w latach 2000-2010 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nawodnienia w 
rolnictwie i 
leśnictwie oraz 
napełnianie i 
uzupełnianie 
stawów rybnych w 
hm3 1060,6 1033,3 1108,2 1014,8 1071,5 1101 1093 1122 1148,9 1159,3 1153,3 

z tego 
 nawodnienia w 

rolnictwie i 
leśnictwie, w hm3 110,3 83,3 87,6 86,3 86,3 92,9 89,6 98,1 102 94,8 75,1 
nawodnienia jako 
odsetek 
wykorzystania w 
rolnictwie 10,4% 8,1% 7,9% 8,5% 8,1% 8,4% 8,2% 8,7% 8,9% 8,2% 6,5% 
napełnianie i 
uzupełnianie 
stawów rybnych w 
hm3 950,3 950 1020,6 928,5 985,2 1008,1 1003,4 1023,9 1046,9 1064,5 1078,2 
napełnianie jako 
odsetek 
wykorzystania w 
rolnictwie 89,6% 91,9% 92,1% 91,5% 91,9% 91,6% 91,8% 91,3% 91,1% 91,8% 93,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2011. GUS, Warszawa. 
 

Zjawisko przynajmniej częściowo pomijane w poprzednich cyklach obliczeniowych to 

presja ludności na terenach wiejskich nie podłączonej do systemów sieciowych 

(wodociągi i kanalizacja). Zjawisko to należy zdezagregować na: 

 pobór wody poprzez indywidualne punkty poboru, który  nie generuje 

dodatkowych, istotnych presji na środowisko, a nader często zanik wody w 

studniach powoduje koszty zasobowe u tej subpopulacji. Ten typ kosztów 

zasobowych nie był jeszcze w Polsce kwantyfikowany. 

 Brak kanalizacji, a w efekcie nader często brak skutecznego oczyszczania 

ścieków skutkujący skażeniem zarówno wód podziemnych, jak i 

powierzchniowych. Obniżenie jakości środowiska z tego tytułu było 

kwantyfikowane, jednak zastosowana metodyka nie umożliwia rozróżnienia 

presji generowanych przez osoby obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków i 

osoby nie obsługiwane, wywierające domyślnie znacznie większą presję 

środowiskową i generujące wyższe jednostkowe koszty środowiskowe. 

Bieżąca statystyka dotycząca kosztów środowiskowych związanych z brakiem lub 

nieadekwatnym oczyszczaniem ścieków jest w Polsce wysoce niedoskonała. Istnieją co 

prawda dane nt. liczby osób zamieszkujących tereny wiejskie nie podłączonych do 

kanalizacji (i domyślnie oczyszczalni) jednak prawidłowy rachunek kosztów 

środowiskowych wymaga uwzględnienia przydomowych oczyszczalni ścieków 

i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników do oczyszczalni ścieków. Pomijając dość 

dyskusyjną skuteczność obu wymienionych rozwiązań – statystyka zbiorników 
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bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ilości ścieków dowożonych 

ze zbiorników do oczyszczalni ścieków nie jest dezagregowana na obszary miejskie 

i wiejskie16. Najlepszym z dostępnych jest wskaźnik „ludność wsi obsługiwana przez 

oczyszczalnie ścieków”17, który obejmuje ścieki dowożone, wskaźnik ten pomija jednak 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. Liczba ludności zamieszkującej obszary wiejskie 

nie obsługiwanej przez oczyszczalnie wyniosła w 2010 r. – 10,6 mln osób.  

 

3.2. Dezagregacja podstawowych strumieni kosztów 
 

3.2.1 Niezinternalizowane koszty zasobowe – zwolnienia z opłat za pobór 
 

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 pobór18. Pojęcie to można przynajmniej 

częściowo rozszerzyć z samych opłat za pobór19 (czyli opłat za korzystanie ze 

środowiska), na częściowe zwolnienie z ponoszenia kosztów utrzymania infrastruktury 

służącej do nawodnień. Kwota zwolnienia nie jest jednak prosta do obliczenia. Pozornie 

najprostszym rozwiązaniem jest pomnożenie 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 roku20. 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 zł21. 

2) Nie uwzględnia zwykłego korzystania z wód (w ilości do 5 m3/d), 

zwolnionego z opłat i pozwoleń. Mechanizm taki, aczkolwiek z różną wartością 

progową funkcjonuje w Europie i jest powszechnie akceptowany. 

                                                 
16 Patrz opracowania GUS: Ochrona środowiska oraz Infrastruktura komunalna. 
17 Dostępny w roczniku „Ochrona środowiska” w tabeli „WSIE OBSŁUGIWANE PRZEZ SIEĆ KANALIZACYJNĄ I 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW”. 
18Chodzi 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) 
19 Wyjątkiem jest tu pobór wód podziemnych do nawodnień podlegający opłatom. Pobór wód 
podziemnych do nawodnień występuje jednak w Polsce niezmiernie rzadko. 
20 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%).. 
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). Od roku 2013 – czyli 
wykraczającego poza okres niniejszych obliczeń jest to kwota 800 zł w wymiarze rocznym. Zmiana 
związana jest z przejściem na roczny tryb uiszczania należności za korzystanie ze środowiska.  
21 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.  
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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 56, 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 Ministrów22. 

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 

opłacie23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 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). 
Literalne stosowanie tego punktu nie jest możliwe, akt prawny nie dotyczy bowiem wody używanej do 
nawodnień. 
23 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.  
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Tabela 56. Próba oszacowania kwoty opłat za pobór wód na cele rolnicze za rok 2010 – RZGW 
w Krakowie 

Cecha Jednostki Wartość 
Zużycie wody hm3 1153,3 
 m3 1 153 300 000 
Stawka opłaty zł/m3 0,049 
Współczynniki różnicujące   
wg RZGW  [-] 1,0-1,2 średnio 1,1 

jakościowy                   (a) [-] 0,6 
                                     (b) [-] 1,0 
                                     (c) [-] 2,8 

wysokość opłat            (a) mln zł 37,3 
                                     (b) mln zł 62,2 
                                     (c) mln zł 174,1 

Źródło: Opracowanie własne. Stawka jednostkowa opłaty wg Obwieszczenia Ministra 
Środowiska..24, pobór wody wg Ochrona Środowiska 2011, GUS, Warszawa 2012. 
 
Podsumowując wyniki obliczeń i wyspecyfikowane wcześniej zastrzeżenia – kwota 

zaniechanych płatności przedstawiona w tabeli jest raczej górnym oszacowaniem – nie 

przekracza więc 174 mln zł/r, ale wartość ta jest fikcyjna. Najbardziej zbliżone do 

rzeczywistości oszacowanie (wariant „a” z Tabeli 56) - opiewa na 37 mln zł/r. Kwota ta 

ma szanse nadal być zawyżona z uwagi na zwolnienie z płatności stosowane wobec 

należności nie przekraczających 400 zł/półrocze.  

 

Dezagregacja powyższego oszacowania wg podstawowych dorzeczy (Wisły i Odry) jest 

możliwa w drodze szacunków na bazie danych GUS podających z jednej strony pobory 

wg województw a z drugiej wg RZGW. Błąd oszacowania wynika z konieczności podziału 

poboru dla RZGW w Gliwicach na dorzecze Wisły i Odry. Wyniki prezentuje Tabela 57. 
 
Tabela 57. Dezagregacja zwolnień z opłat za pobór wód do nawodnień na dorzecza Wisły i Odry 
w mln zł, dane za rok 2010 

Cecha\Obszar dorzecza Wisła Odra 
Łyna i 

Węgorapa 
pozostałe 
dorzecza 

Polska 

Klucz podziału (wg poborów) 55,3% 44,7% Dane nie miarodajne 100% 
Kwota zwolnienia (wariant 
formalny, współczynnik 2,8)       20,6     16,7   37,3 
Kwota zwolnienia (wariant 
neutralny, współczynnik 1,0)       34,4     27,8   62,2 
Kwota zwolnienia (wariant 
najniższy, współczynnik 0,6)       96,3     77,8   174,1 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 
 

                                                 
24 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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3.2.2 Niezinternalizowane koszty zasobowe – rzadkość zasobów wodnych 
 

Po raz pierwszy w analizach ekonomicznych uwzględniono zidentyfikowane koszty 

zasobowe nawiązujące do utraconych korzyści przez podmioty, które nie otrzymały 

zgody na pobór. Mimo sporych zastrzeżeń co do kompletności danych i metod 

ekstrapolacji na całą Polskę, podkreślić należy, że wartości stanowiące podstawę 

ekstrapolacji są wartościami empirycznymi otrzymanymi w wyniku szczegółowych 

badań zrealizowanych przez RZGW w Warszawie i Szczecinie i Gdańsku25. Szczegóły 

estymacji opisane są w rozdziale 2.2 pracy Analiza kosztów środowiskowych 

i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE opus cit. Tabela wynikowa z 

szacunkowym podziałem na dorzecza Wisły i Odry jest syntezą wyników wspomnianych 

obliczeń (tab. 22 cytowanego opracowania). 

 

Tabela 58. Koszty zasobowe uwzględnione w analizie ekonomicznej sektora komunalnego 

 Jednostka Wartość 

Polska tys. zł 184 

Dorzecze Wisły tys. zł 144 

Dorzecze Odry tys. zł 40 

Źródło :Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE 
opus cit. 
 

3.2.3. Niezinternalizowane koszty środowiskowe 
 

Koszty środowiskowe generowane przez rolnictwo zostały obliczone w ramach 

równolegle prowadzonego projektu Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych 

zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE (tab.18). Pełna dezagregacja kosztów na dorzecza 

widoczna jest w Tabeli 59. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych w regionach wodnych RZGW w Warszawie Zamawiający: 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gliwice 2013orazAnaliza ekonomiczna korzystania 
z wód dla obszaru RZGW Szczecin.  Raport wykonany na zlecenie: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Gliwice 2012. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły. Etap 1 
i 2. Raport wykonany na zlecenie: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gliwice 2012 
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Tabela 59. Koszty środowiskowe generowane przez rolnictwo dla poszczególnych regionów 
wodnych i dorzeczy, dane za 2010 r. 

Region wodny, dorzecze 
 

Koszty środowiskowe 
ogółem 

z tego rolnictwo 

mln zł/r 

Polska 3364,5 860,7 

region wodny Małej Wisły 133,0 5,3 

region wodny Górnej Wisły 408,3 61,2 

region wodny Środkowej Wisły 1212,8 339,6 

region wodny Dolnej Wisły 420,9 143,1 

region wodny Górnej Odry 194,0 9,7 

region wodny Środkowej Odry 425,3 110,6 

region wodny Warty 476,4 152,4 
region wodny Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego 137,3 34,3 

dorzecze Wisły 2115,9 549,3 

dorzecze Odry 1233,0 307,1 

dorzecze Łyny i Węgorapy 15,6 4,4 

pozostałe dorzecza dane niemiarodajne 
Źródło: Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE 
(tab.18). 
 

3.2.4.  Strumienie związane ze zwrotem kosztów na poziomie finansowym 
 

Obliczenie strumieni służących w dalszej kolejności do oszacowania 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. 

                                                 
26Uszczegółowienie 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 wszystkich województw w Polsce) zestawia Tabela 60. 

                                                 
28 Opłaty za korzystanie dotyczą tylko melioracji szczegółowych, melioracje podstawowe finansowane są 
w 100% ze środków budżetowych. 
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Tabela 60. Dane źródłowe do obliczeń finansowej stopy zwrotu kosztów usług wodnych dla całej Polski 
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Wartość prac:    

 

                

Ogółem – 

melioracje 

podstawowe 

26 [tys.zł] 

28525 18010 12339 10478 9194 9971 25919 3749 67804 4268 17469 4346 35590 13215 19267 16379 296524 

Ogółem – 

melioracje 

szczegółowe 

48 [tys.zł] 

13889 17624 3070 3027 6400 4230 14953 10150 5448 6069 12079 6073 869 6513 21005 7975 139375 

W ramach 

spółek 

wodnych 

ogółem 

49 [tys.zł] 

8907 16908 2806 1326 5873 3200 12083 4763 2758 6024 8651 4265 405 2262 19351 3522 103105 

Ze składek 

członkow-

skich 

51 [tys.zł] 

3186 5082 2537 805 2289 1342 9316 2542 2110 4991 1411 2277 356 1109 16807 1797 57957 

W formie 

świadczeń 

rzeczowych 

52 [tys.zł] 

6 504 151 100 229 588 1933 768 153 46 6990 1225 18 538 1009 1532 15789 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań RRW-10 dla wyszczególnionych w tabeli województw. 
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Dezagregacja danych z Tabeli 60 wg dorzeczy została zrealizowana wykorzystując dane 

z formularzy wojewódzkich, a tam gdzie województwo należało do 2 dorzeczy 

wykonano estymację na bazie klucza powierzchni. Nie istnieje możliwość dokładnego 

przypisania wartości wydatków na utrzymanie wg dorzeczy, gdyż formularz RRW-10 

nie zawiera pola określającego przynależność do zlewni. Wprowadzenie takiego pola 

było sugerowane w roku 2006, a potem 2009, jednak postulat ten nie został 

zrealizowany29. W związku z powyższym dla województw podzielonych na dwie zlewnie 

zastosowano klucz podziału oparty na powierzchniach poszczególnych zlewni, co daje 

akceptowalne rezultaty w przypadku dużych agregatów (Wisła, Odra) ale jest 

niemiarodajny w przypadku mniejszych obszarów dorzeczy. 

Klucz przypisania poszczególnych województw przedstawia Tabela 61.  

 

Tabela 61. Klucz podziału województw do dorzeczy 

Dorzecze Wisły 
Odsetek 

województwa 
Dorzecze Odry 

Odsetek 
województwa 

województwa przypisane do jednego dorzecza 
lubelskie 100% lubuskie 100% 
mazowieckie 100% dolnośląskie 100% 
małopolskie 100% opolskie 100% 
świętokrzyskie 100% wielkopolskie 100% 
podkarpackie 100% zachodniopomorskie 100% 
podlaskie 100%   
Województwa podzielone pomiędzy Wisłę i Odrę 
kujawsko-
pomorskie 

75% kujawsko-
pomorskie 

25% 

łódzkie 51% łódzkie 49% 
pomorskie 89% pomorskie 11% 
śląskie 45% śląskie 55% 

podział na inne dorzecza 
Dorzecze Łyny i 
Wegorapy 

 

warmińsko-
mazurskie 

69%  31% 

Źródło: Podział na bazie danych GIS, mniejsze dorzecza przypisane do Wisły lub Odry. 
 

Bazując na kluczu z Tabeli 61, dezagregację wydatków na utrzymanie urządzeń 

w podziale na dorzecza Wisły i Odry  przedstawiają kolejne dwie tabele: Tabela 62 

i Tabela 63. Dla dorzecza Łyny i Węgorapy przyjęto wartości jak dla woj. warmińsko-

mazurskiego widoczne w Tabeli 60, nie ma zatem potrzeby ich powtarzania. 

                                                 
29 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. Raport wykonany na zlecenie Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. IEŚ, Kraków 2006. 
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Tabela 62. Dane źródłowe do obliczeń finansowej stopy zwrotu kosztów usług wodnych dla dorzecza Wisły 
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Wartość prac:    

 

                

Ogółem – 

melioracje 

podstawowe 26 [tys.zł]  13508 12339 0 4689 9971 25919 0 67804 4268 15547 1956 35590 9118 0 0 200710 

Ogółem – 

melioracje 

szczegółowe 48 [tys.zł]  13218 3070 0 3264 4230 14953 0 5448 6069 10750 2733 869 4494 0 0 69098 
W ramach 

spółek wodnych 

ogółem 49 [tys.zł]  12681 2806 0 2995 3200 12083 0 2758 6024 7699 1919 405 1561 0 0 54132 

Ze składek 

członkowskich 
51 [tys.zł]  3812 2537 0 1167 1342 9316 0 2110 4991 1256 1025 356 765 0 0 28677 

W formie 

świadczeń 

rzeczowych 52 [tys.zł]  378 151 0 117 588 1933 0 153 46 6221 551 18 371 0 0 10528 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań RRW-10 dla wyszczególnionych w tabeli województw. 
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Tabela 63. Dane źródłowe do obliczeń finansowej stopy zwrotu kosztów usług wodnych dla dorzecza Odry. 
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Wartość prac:    

 

                

Ogółem – 

melioracje 

podstawowe 26 [tys.zł] 28525 4503 0 10478 4505 0 0 3749 0 0 1922 2390 0 0 19267 16379 296524 

Ogółem – 

melioracje 

szczegółowe 48 [tys.zł] 13889 4406 0 3027 3136 0 0 10150 0 0 1329 3340 0 0 21005 7975 139375 

W ramach spółek 

wodnych ogółem 
49 [tys.zł] 8907 4227 0 1326 2878 0 0 4763 0 0 952 2346 0 0 19351 3522 103105 

Ze składek 

członkowskich 
51 [tys.zł] 3186 1271 0 805 1122 0 0 2542 0 0 155 1252 0 0 16807 1797 57957 

W formie 

świadczeń 

rzeczowych 52 [tys.zł] 6 126 0 100 112 0 0 768 0 0 769 674 0 0 1009 1532 15789 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań RRW-10 dla wyszczególnionych w tabeli województw. 
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3.3.  Obliczenie finansowej i ekonomicznej stopy zwrotu kosztów za usługi 
wodne 

 

Obliczenie finansowej stopy zwrotu zostało wykonane zgodnie z opisem metodycznym 

przedstawionym w podrozdziale 3.2.3 wg wzoru: 

 
 art   wyk   prac ze składek wart wyk prac w formie s wiadczen   wart prac wart prac w ramach spo łek wodnych 

wartos c prac melioracje podstawowe ogo łem wartos c prac melioracje szczego łowe ogo łem
 

 

 

Operując numerami pól z formularza statystycznego RRW-10 wzór ten ma postać: 

%100*
4826

)4948(5251




 

gdzie opis poszczególnych numerów znajdują się w Tabeli 60. Warto zaznaczyć, że 

licznik odpowiada wartości wkładu użytkowników, a mianownik wszystkim 

poniesionym wydatkom. 

 

Obliczenie ekonomicznej stopy zwrotu uwzględnia dodatkowo trzy strumienie: 

 kwotę zwolnień z opłat za pobór wód oszacowaną w rozdz. 3.2.1 (Tabela 56), 

 kwotę kosztów zasobowych wynikających z deficytu wody (rozdz. 3.2.2, 

Tabela 58), 

 kwotę kosztów środowiskowych oszacowaną dla sektora rolniczego 

w opracowaniu pt. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 

RDW 2000/60/WE. 

 

Pod pojęciem „uwzględnienia dodatkowych strumieni” należy zrozumieć zwiększenie 

mianownika o odpowiadające kwoty. Są to bowiem kwoty odpowiadające pieniężnej 

wycenie efektów spowodowanych przez użytkowników (podmioty wykorzystujące 

wodę do nawodnień i hodowli ryb), za które użytkownicy nie zapłacili.  
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Tabela 64. Finansowa i ekonomiczna stopa zwrotu w 2010, obszar całej Polski 

 

Obliczenie 

finansowej 

stopy 

zwrotu 

Korekta o 

zwolnienie 

z opłat 

Korekta o 

koszty 

zasobowe 

Korekta o 

koszty 

środowiskowe 

Obliczenie 

ekonomicznej 

stopy zwrotu 

Wkład 

użytkowników, 

tys. zł 110015 110015 110015 110015 110015 

Koszty 

świadczenia 

usług(*), tys. zł 435898 435898 435898 435898 435898 

Zwolnienie z 

opłat za pobór, 

tys. zł  37298 37298 37298 37298 

Koszty 

zasobowe tys. zł 

  

140 140 140 

Koszty 

środowiskowe 

tys. zł  

  

840600 840600 

Stopa zwrotu, z 

uwzględnieniem 

kolejnych 

korekt % 25,2% 23,2% 23,2%** 8,4% 8,4% 

* wydatki na melioracje podstawowe i szczegółowe 
** zmiana wartości widoczna na 3 miejscu po przecinku 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Obliczenia i wyniki widoczne w Tabeli 64 są zagregowane dla całej Polski, jednak 

finansowe stopy zwrotu można policzyć indywidualnie dla każdego województwa. 

Mimo, że jednostki te nie pokrywają się z obszarami dorzeczy - obliczenia w tej skali 

dają pogląd na olbrzymią zmienność finansowej stopy zwrotu w skali mniejszych 

agregatów jakimi są województwa. Porównanie finansowych stóp zwrotu dla 

nawodnień przedstawia Rysunek 11. 
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Rysunek 11. Porównanie finansowych stóp zwrotu dla poszczególnych województw w 2010 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań RRW-10 dla poszczególnych 
województw. 
 

 

Mimo niedoskonałości metodologicznych zaproponowanego miernika widać bardzo 

wyraźnie jak rozbieżne może być egzekwowanie zasady „płaci użytkownik” już na 

poziomie finansowym. Wyniki analizy ekonomicznej zacierają te rozbieżności – dzieje 

się tak z uwagi na wycenę kosztów środowiskowych i zasobowych wyłącznie na 

poziomie kraju, bez możliwości uwzględnienia lokalnej specyfiki i zróżnicowania. 

Kolejne obliczenia dla dorzeczy Wisły i Odry cechują się dość zróżnicowanymi wynikami 

nie aż tak jednak jak widoczne to było przy analizie finansowej stopy zwrotu na 

poziomie województw. Obliczenia finansowych i ekonomicznych stóp zwrotu dla 

dorzeczy Wisły i Odry znajdują się w kolejnych tabelach: Tabeli 65 oraz Tabeli 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 18% 19% 19% 20% 21% 

35% 

63% 

7% 

49% 
40% 

51% 

2% 

30% 

48% 

32% 
26% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 



Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy 

76 

 

Tabela 65. Finansowa i ekonomiczna stopa zwrotu w 2010, dorzecze Wisły 

 

Obliczenie 
finansowej 

stopy 
zwrotu 

Korekta o 
zwolnienie 
z opłat 

Korekta o 
koszty 

zasobowe 

Korekta o 
koszty 

środowiskowe 

Obliczenie 
ekonomicznej 
stopy zwrotu 

Wkład 
użytkowników, tys. 
zł 54171 54171 54171 54171 54171 
Koszty świadczenia 
usług(*), tys. zł 269809 269809 269809 269809 269809 
Zwolnienie z opłat 
za pobór, tys. zł  20627 20627 20627 20627 
Koszty zasobowe 
tys. zł   100 100 100 
Koszty 
środowiskowe tys. 
zł    529100 529100 
Stopa zwrotu, z 
uwzględnieniem 
kolejnych korekt, % 20,1% 18,7% 18,6% 6,6% 6,6% 

(*) wydatki na melioracje podstawowe i szczegółowe 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 66.  Finansowa i ekonomiczna stopa zwrotu w 2010, dorzecze Odry 

 

Obliczenie 
finansowej 

stopy 
zwrotu 

Korekta o 
zwolnienie 
z opłat 

Korekta o 
koszty 

zasobowe 

Korekta o 
koszty 

środowiskowe 

Obliczenie 
ekonomicznej 
stopy zwrotu 

Wkład 
użytkowników, tys. 
zł 54016 54016 54016 54016 54016 
Koszty świadczenia 
usług(*), tys. zł 159974 159974 159974 159974 159974 
Zwolnienie z opłat 
za pobór, tys. zł  16671 16671 16671 16671 
Koszty zasobowe 
tys. zł   40 40 40 
Koszty 
środowiskowe tys. 
zł     307 
Stopa zwrotu, z 
uwzględnieniem 
kolejnych korekt, % 33,8% 30,6% 30,6% 30,6% 30,5% 

(*) wydatki na melioracje podstawowe i szczegółowe 
Źródło: Opracowanie własne. 
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4. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze 
przemysłowym 

 

4.1.  Charakterystyka rynku sektora przemysłowego oraz identyfikacja 
poszczególnych rodzajów kosztów 

 

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 prowadzone z dużą ostrożnością i świadomością 

popełnianych błędów. Próby wydzielenia zużycia przemysłowego dla wody dostarczanej 

przez operatorów komunalnych nie jest możliwe. Około 60% wody jest bowiem 

sprzedawane w jednej uniwersalnej taryfie dla wszystkich odbiorców. Pozostałe 40% 

wody jest sprzedawane wg taryf zróżnicowanych, ale w sposób niejednolity. O ile 

powszechne jest bowiem zdefiniowanie taryfy dla gospodarstw domowych to pozostali 

użytkownicy grupowani są wg bardzo rozbieżnych kryteriów, w pojedynczych 

przypadkach sprzedaż dużym odbiorcom przemysłowym odbywa się na indywidualnie 

negocjowanych warunkach. 

 

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 środowiska30, 

c) istnieje prawna możliwość odroczenia, zmniejszenia lub umorzenia opłaty 

podwyższonej za korzystanie ze środowiska31. 

 
Kwerenda indywidualnych przypadków opisanych w punkcie b i c dla roku bazowego 

2010 wraz z wywiadem o bieżącej sytuacji w tym zakresie była zrealizowana przy okazji 

szczegółowych badań dla RZGW w Gdańsku, Gliwicach i Szczecinie32(biura i referaty 

opłat środowiskowych urzędów marszałkowskich). Rezultaty przeprowadzonych 

wywiadów były jednoznaczne. Przedsiębiorstwa inne niż operatorzy wod-kan nie 

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 

                                                 
30 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. 
31 Na podstawie zapisów art. 316-319 ustawy POŚmożna 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. 
32Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły. Etap 1 i 2. Raport wykonany na 
zlecenie: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gliwice 2012. 
Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Gliwice. Raport dla Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Kraków 2013. 
Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin.  Raport wykonany na zlecenie: 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Gliwice 2012. 
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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 sektorowego33. W zakresie 

opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń przemysł jako jedyny płaci pełne stawki opłat34.  

Dyskusja zasadności ewentualnego obciążania poborów zwrotnych wód chłodniczych 

i hydroenergetyki jest zamieszczona w rozdziale 7. 

 

Pobory wód na cele produkcyjne cechują się relatywnie dużą stabilnością w czasie. 

Należy zwrócić uwagę, że wartości poboru ogółem nie dają dobrego obrazu sytuacji. 

Dominującym przeznaczeniem poboru jest bowiem pobór zwrotny wód używanych do 

chłodzenia. Taki pobór nie generuje kosztów zasobowych, a koszty środowiskowe są 

nieznaczne. W praktyce istotny jest pobór do celów produkcyjnych z wyłączeniem wód 

chłodniczych. Właśnie w takiej dezagregacja zilustrowano dynamikę poboru na 

Rysunku 12. 
 
Rysunek 12.  Dynamika poboru wód do celów produkcyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników „Ochrona środowiska” z 
lat 2001-2012, GUS Warszawa. 
 

                                                 
33 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  
34 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 
płacą 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”. 
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Nie przedstawiono analogicznego rysunku dla ścieków pochodzenia przemysłowego, 

statystyka taka nie jest bowiem miarodajna. O presji środowiskowej decydują bowiem 

ładunki zanieczyszczeń w jednostkach masy, ewentualnie ich stężenia, a nie objętość 

samych ścieków. Statystyka w postaci zrzutu ładunków netto w dezagregacji na 

podstawowe sektory działalności nie jest jednak dostępna ani w GUS, ani w GIOŚ.  

Identyfikacja podstawowych strumieni kosztów przedstawiona została na Rysunku 13. 

 
Rysunek 13. Identyfikacja podstawowych strumieni kosztów towarzyszących korzystaniu z wód na 
cele produkcji przemysłowej 
 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pobór wód – na cele produkcyjne 

szczególne  korzystanie z wód 

Koszty na poziomie finansowym – pełen zwrot, 

ujęcia budowane i eksploatowane na koszt 

użytkownika, tak samo systemy oczyszczania 

ścieków (o ile istnieją). Koszty rejestrowane 

przez GUS w postaci „kosztów bieżących 

ochrony środowiska” 

Koszty zasobowe: 

Zinternalizowane – tak w przypadku szczególnego korzystania 

z wód, rejestrowane  przez urzędy marszałkowskie 

Niezinternalizowane – występują, brak kwantyfikacji i wyceny 

Koszty środowiskowe: 

Zinternalizowane - tak, rejestrowane przez urzędy marszałkowskie 

Niezinternalizowane  - tak, wycena prowadzona zgodnie z dotychczasową 

metodyką 
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4.2. Dezagregacja podstawowych strumieni kosztów 
 

Na poziomie finansowym z uwagi na wspomniane wcześniej uwarunkowania 

i z wspomnianymi zastrzeżeniami zasadne jest założenie o ponoszeniu pełnych kosztów 

działalności związanej z indywidualnym poborem wód oraz zrzutem ładunków 

zanieczyszczeń. Próba estymacji ponoszonych przez przemysł kosztów w tym zakresie 

sprowadza się do odwołania się do badań GUS związanych z kosztami bieżącymi 

ochrony środowiska, w tym ochrony wód. Uściślając pod uwagę będą brane „koszty 

bieżące ochrony środowiska netto według dziedzin ochrony środowiska, sektorów oraz 

polskiej klasyfikacji działalności w 2010 r. (ceny bieżące), opublikowane przez GUS35. 

Dla sektora gospodarczego obejmującego sekcje A, B, C, D wartość kosztów bieżących 

netto w dziedzinie „ochrona wód” wyniosła w roku 2010 - 3021,7 mln zł. Dezagregacja 

tej kwoty na dorzecza nawet w wymiarze wyłącznie Wisły i Odry jest kwestią mocno 

umowną. Wynika to poniekąd z samej metodyki gromadzenia danych przez GUS – w 

sposób reprezentatywny a nie pełny, cyklicznie w ciągu 4 lat dla poszczególnych sekcji. 

Dla kolejnych lat mamy zatem do czynienia z estymacjami, a sposób podziału wg 

kryterium obszarowego w ogóle nie istnieje w mechanizmie badań. W związku z 

powyższym przyjęty zostanie klucz podziału opracowany w poprzednim cyklu w 

ramach raportu Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach dorzeczy w 

Polsce36. Przyjęto wtedy następujące założenie: „klucz podziału wartości całkowitej 

wyznaczonej dla przemysłu w Polsce przez GUS (na drodze cyklicznych badań 

ankietowych) na poszczególne dorzecza - utworzono na bazie danych o opłatach 

wnoszonych za zrzut ładunków zanieczyszczeń. Koszty netto zawierają te opłaty i nie 

muszą być do nich proporcjonalne, jest to jednak lepszy klucz podziału niż np. 

powierzchnia dorzeczy. Strukturę płatności za ładunki zanieczyszczeń dla przemysłu 

wyznaczono z przygotowanej w tym (w 2009r) projekcie bazy opłat wnoszonych do 

urzędów marszałkowskich”. Wykorzystując taką strukturę podziału zdezagregowano 

koszty bieżące na podstawowe dorzecza, rezultaty przedstawia Tabela 67. 

 

Tabela 67. Koszty  (netto) ochrony wód w Polsce, dane za rok 2010 

Obszar dorzecza Wisła Odra 
Łyna i 

Węgorapa 
pozostałe 
dorzecza 

Polska 

Koszty (netto) ochrony wód 
mln zł/rok 1305,4 1710,3 3,0 

dane 
niemiarodajne 3021,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opisanych powyżej danych GUS. 
 

Koszty środowiskowe generowane przez przemysł zostały obliczone w ramach 

równolegle prowadzonego projektu Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych 

                                                 
35 Dane za rok 2010 pojawiły się dopiero w roczniku z 2012 r; Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2013, 
str. 462, tab.26(348). 
36Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach dorzeczy w Polsce. Praca dla Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, MGGP, Kraków 2009, rozdział 6.2.1 Koszty netto ochrony wód w przemyśle w 
podziale na obszary dorzeczy. 
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zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE.(tab.18). Pełna dezagregacja kosztów na dorzecza 

widoczna jest w Tabeli 68. 

 

Tabela 68. Koszty środowiskowe generowane przez przemysł dla poszczególnych regionów 
wodnych i dorzeczy, dane za 2010 r. 

Region wodny, dorzecze 
 

Koszty środowiskowe 
ogółem 

z tego przemysł 

mln zł/r 

Polska 3364,5 263,2 

region wodny Małej Wisły 133,0 46,5 

region wodny Górnej Wisły 408,3 4,1 

region wodny Środkowej Wisły 1212,8 12,1 

region wodny Dolnej Wisły 361,7 18,1 

region wodny Górnej Odry 194,0 114,4 

region wodny Środkowej Odry 425,3 25,5 

region wodny Warty 476,4 38,1 
region wodny Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego 137,3 4,1 

dorzecze Wisły 2115,9 80,8 

dorzecze Odry 1233,0 182,2 

dorzecze Łyny i Węgorapy 15,6 0,2 

pozostałe dorzecza dane niemiarodajne 
Źródło: Opracowanie własne.  

 

Zidentyfikowane, niezinternalizowane koszty zasobowe zostały przypisane do rolnictwa 

i uwzględnione w obliczeniach znajdujących się w rozdziale 3. 

 

4.3. Obliczenie finansowych i ekonomicznych stóp zwrotu kosztów za 
usługi wodne 

 

Wykorzystując oszacowania strumieni kosztów opisane w podrozdziale 4.2 można 

dokonać oszacowania finansowych i ekonomicznych stóp zwrotu dla polski oraz 

największych dorzeczy – Wisły i Odry. Rezultaty prezentuje Tabela 69. 
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Tabela 69. Finansowe i ekonomiczne stopy zwrotu dla podstawowych dorzeczy w Polsce 

Cecha\dorzecze jednostka Wisła Odra 
Łyna i 

Węgorapa 
pozostałe 
dorzecza 

Polska 

Wydatki bieżące 
przemysłu na 
ochronę wód 

mln zł/r 
1305,4 1710,3 3,0 

dane 
niemiarodajne 3021,7 

Koszty netto 
związane z 
korzystaniem z wód 

mln zł/r 
1305,4 1710,3 3,0 

dane 
niemiarodajne 3021,7 

Finansowa stopa 
zwrotu 

% 
100% 100% 100% - 100% 

Niezinternalizowane 
koszty zasobowe 
mln zł/r 

mln zł/r 
- - - -  

Niezinternalizowane 
koszty 
środowiskowe 

mln zł/r 
80,8 182,2 0,2 

dane 
niemiarodajne 

263,2 

Koszty ogółem mln zł/r 1386,2 1892,5 3,2 - 3284,9 
Ekonomiczna stopa 
zwrotu 

% 
94,2% 90,4% 93,8% - 92,0% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Sektor przemysłowy cechuje najwyższa ekonomiczna stopa zwrotu wśród badanych 

sektorów w Polsce. Jest to efekt wieloletniej polityki ochronnej oraz egzekucji zasady 

zanieczyszczający płaci. 
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5. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w 
pozostałych formach korzystania z wód 

 

5.1. Przegląd metodyk analiz ekonomicznych wykonanych przez Państwa 
Członkowskie UE w ramach I cyklu planistycznego RDW oraz funkcjonujących 
w tym zakresie uzasadnionych opinii KE 

 

 

Pojęcie water services nie doczekało się unifikacji na poziomie prawodawstwa 

poszczególnych krajów członkowskich UE wdrażających RDW. Fakt ten nie jest 

specjalnym zaskoczeniem, gdyż pojęcie to zostało zaledwie enumeratywnie opisane, a 

nie zdefiniowane w samej dyrektywie (pkt 38 art. 2) przy czym sposób opisu w ogóle nie 

referuje do znaczenia samego terminu usług (services) jako takich.  

 

Bardzo wąskie rozumienie tego pojęcia w zderzeniu z restrykcyjnym podejście KE do 

zasady zwrotu kosztów przy aktywnościach związanych z wodą, które nie do końca 

spełniają warunki wymagane do określenia danej czynności mianem usługi37 

doprowadziło do sformułowania uzasadnionych opinii wobec 9 krajów. Historia sporu 

prawnego pomiędzy poszczególnymi krajami a KE prezentuje się następująco38: 

1. Niemcy, 29.09.2011, KE kieruje uzasadnioną opinię w sprawie niekompletnego 

wdrożenia zasady zwrotu kosztów39. Nota była poprzedzona dwoma oficjalnymi 

listami (z listopada 2007 oraz września 2010). W związku z kontynuacją przez 

Niemcy dotychczas przyjętej linii interpretacyjnej w dniu 31.05.2012 sprawa 

została skierowana do sądu40. 

2. Belgia (Flandria), Dania, Finlandia, Szwecja 27.11.2011, KE skierowała 

uzasadnioną opinię w sprawie niekompletnego wdrożenia zasady zwrotu 

kosztów41 

                                                 
37RDW nie zawiera definicji usługi jako takiej, w związku z czym definicja, musi spełniać warunki 
określone w prawie pierwotnym i wtórnym UE (tzn. Art. 4 ust. 1 Dyrektywy „usługowej”, 2006/123/EC, 
która odwołuje się do Art. 50 Traktatu o UE). Aby działalność mogła zostać zakwalifikowana jako usługi 
musi spełniać następujące wymogi: 

 musi być wykonywana przez podmiot działający z intencją osiągnięcia zysku, 
 musi istnieć identyfikowalny dostarczyciel/wykonawca usługi, prowadzący działalność 

gospodarczą w formie własnego przedsiębiorstwa, 
 musi istnieć identyfikowalny odbiorca/odbiorcy (klienci) na wykonywaną usługę, 
 usługa musi być wykonywana odpłatnie, musi istnieć relacja kupna-sprzedaży pomiędzy 

wykonawcą i odbiorcą, a wielkość/ilość usługi musi być mierzalna. 
38 Przegląd na podstawie informacji z serwera KE dotyczącej wdrożenia środowiskowego prawa UE za 
okres do 17.10.2013 (data ostatniego wpisu) http://ec.europa.eu/environment/legal/law/press_en.htm 
39Environment: Commission asks Germany to apply cost recovery obligations to all water services 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1101_en.htm?locale=en,  
40 Environment: Commission refers Germany to Court over incomplete cost recovery for water services. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-536_en.htm?locale=en 
41Environment: Commission asks Belgium, Denmark, Finland and Sweden to recover costs of all water 
services. IP/11/1264, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1264_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1101_en.htm?locale=en
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3. Austria, 21.06.2012.42, KE skierowała uzasadnioną opinię w sprawie 

niekompletnego wdrożenia zasady zwrotu kosztów, jako drugi etap 

postępowania. Pierwszy list w sprawie rozszerzenia definicji został skierowany 

do Austrii w listopadzie 2011. 

4. Irlandia, 24.11.2011, KE skierowała uzasadnioną opinię w sprawie 

niekompletnego wdrożenia zasady zwrotu kosztów. Jako jedyny kraj ze zbioru 

wymienionego powyżej Irlandia przyjęła w pierwszej połowie 2012 

argumentację KE i dalsze postępowanie nie jest prowadzone43.  

5. Węgry, Holandia, 01.2013 KE skierowała uzasadnioną opinię w sprawie 

niekompletnego wdrożenia zasady zwrotu kosztów, 

 

Za każdym razem zarzuty dotyczyły zbyt wąskiego rozumienia pojęcia water services, 

przy czym uzasadnienia albo referowały do uwzględnienia wyłącznie sektora 

komunalnego, albo opisywały brak w analizie zwrotu kosztów w ochronie powodziowej, 

hydroenergetyce, poborach wód do celów rolniczych. Porównanie tych uzasadnień 

wskazuje na sporą niespójność opisową, raz zarzuty referują do konkretnych sektorów, 

a kiedy indziej do sposobów wykorzystania zasobów wodnych lub ochrony przed 

zagrożeniami, które generuje. Mimo zapowiedzi dwumiesięcznych terminów na 

otrzymanie satysfakcjonujących wyjaśnień kolejne sprawy (poza Niemcami) nie zostały 

skierowane do sądu. Termin 2 miesięcy upłynął już wobec wszystkich pozostałych 8 

krajów, do których została skierowana uzasadniona opinia. Sprawę zamknięto tylko w 

przypadku Irlandii. Pozostałe 7 państw kontynuuje działania proceduralne. 

 

 

5.2. Opracowanie rekomendacji dla ewentualnej weryfikacji metodyki 
stosowanej w Polsce oraz identyfikacji pozostałych usług wodnych 
realizowanych w Polsce 

 

Pod pojęciem pozostałych form korzystania z wód rozumie się wykorzystanie wody do 

celów energetycznych (chłodzenie i hydroenergetyka), zarządzanie ryzykiem 

powodziowym i transport wodny.  

Pobór zwrotny wody na cele chłodnicze jest objęty pewnymi procedurami i warto 

sformułować zbiór argumentów świadczących na rzecz objęciem tego procesu44w Polsce 

procedurą zwrotu kosztów. 

1. Pobór na cele chłodnicze wymaga pozwolenia wodno-prawnego, podlega zatem 

opłacie administracyjnej. 

                                                 
42 Environment: Commission urges Austria to comply with EU law on water 
serviceshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-653_en.htm?locale=en 
43Environment: Commission asks Ireland to recover costs of all water services. IP/11/1433 

44 Samodzielny pobór wody nie jest usługą w rozumieniu definicji usług. Nie istnieje bowiem 
identyfikowalny dostarczyciel/wykonawca usługi, prowadzący działalność gospodarczą w formie 
własnego przedsiębiorstwa. Dlatego też pobór wód na cele chłodnicze jest nazywany czynnością lub 
procesem.  
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2. Pobór bezzwrotny podlega opłacie uzależnionej od objętości, wg stawek 

waloryzowanych o wskaźnik zmian cen. 

3. Pobór i zrzut w tym samym miejscu nie generuje kosztów zasobowych, nie ma 

więc podstaw do naliczania opłaty z tego tytułu. 

4. Zmiana jakości wody (w tym podgrzanie) poza granice tolerancji jest 

przedmiotem opodatkowania, występuje zatem element płatności za koszty 

środowiskowe, płatności te są w praktyce regulowane przez podmioty. 

5. Na poziomie finansowym nikt nie subsydiuje instalacji chłodzących, finansowa 

stopa zwrotu wynosi zatem 100%. 

 

Nieco trudniejsza sytuacja występuje w zakresie hydroenergetyki. W tym zakresie 

również można zgromadzić kilka argumentów, trudno jednak obronić tezę o pełnym 

wdrożeniu zasady „płaci użytkownik”. Z pewnością można jednak zauważyć, że: 

1. Hydroenergetyczne wykorzystanie wód wymaga pozwolenia wodno-prawnego, 

podlega zatem opłacie administracyjnej. 

2. Pobór i zrzut w tym samym miejscu nie generuje kosztów zasobowych nie ma 

więc podstaw do naliczania opłaty z tego tytułu, 

3. Na poziomie finansowym, na obiektach zbudowanych przez hydroenergetyków 

lub przez nich utrzymywanych, finansowa stopa zwrotu wynosi zatem 100%. W 

przypadku wykorzystywania budowli stanowiących własność Skarbu Państwa 

(reprezentowanego przez WZMiUW lub RZGW) Prawo Wodne nakłada 

obowiązek sporządzenia umowy partycypacyjnej. 

4. Najtrudniejszym elementem do obrony jest brak obciążenia producentów energii  

kosztami środowiskowymi nawiązującymi do niekorzyści związanych z 

grodzeniem cieku i zmianą warunków tlenowych, zaburzeniami temperatury, 

utrudnieniami lub wykluczeniem możliwości migracji gatunków. Należy założyć, 

że mimo braku w praktyce wyceny tych kosztów - są one niezerowe. Jedynym 

usprawiedliwieniem może tu być kolejna próba wprowadzenia takiej odpłatności 

zapowiedziana w ramach nowych założeń do ustawy Prawo Wodne, 

konsultowana z przedstawicielami branży. Dyskusja konkretnych stawek opłat 

jest zawarta w ramach pracy Opracowanie zarysu finansowych podstaw reformy 

gospodarki wodnej”45. Przewidziana opłata jest uzależniona nie tylko od objętości, 

ale i od wysokości spadu, który bezpośrednio wpływa na efekty zewnętrzne. 

Projektowana opłata referuje zatem w sposób bezpośredni do powodowanych 

kosztów środowiskowych.  

 

Bardzo wnikliwa analiza umów partycypacyjnych mogłaby doprowadzić do pewnych 

zarzutów wobec Polski związanych z niepełnym partycypowaniem w kosztach 

utrzymania zbiorników i budowli piętrzących. Taki poziom szczegółowości kontroli nie 

był jednak realizowany przez KE. Rozwiązaniem zamykającym sprawę ewentualnych 

roszczeń KE jest wprowadzenie opłaty za wykorzystanie wody do celów 

                                                 
45Opracowanie zarysu finansowych podstaw reformy gospodarki wodnej. Praca na zamówienie Prezesa 
KZGW, w realizacji. 
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hydroenergetycznych. Wysokość opłaty tak jak się obecnie projektuje powinna być 

związana z objętością użytej wody i wysokością spadu. Takie złożenie dobrze referuje do 

kosztów środowiskowych. Ponieważ KE nie zleciła poważnych studiów nt. pieniężnej 

wyceny tych kosztów – trudno oczekiwać wprowadzenia minimalnej stawki takiego 

opodatkowania, tak jak stało się to w przypadku nośników energii. Stawka 

akceptowalna przez producentów powinna uwzględniać wzrost kosztów produkcji 

energii – czytaj nie stanowić znaczącego obciążenia kosztowego. W ten sposób zarzut o 

braku mechanizmów zwrotu kosztów zostanie odrzucony. Takie rozwiązanie odsuwa 

możliwości prawnych roszczeń ze strony KE, nie porządkuje jednak mechanizmów 

cenowych w hydroenergetyce. Wspomniane wcześniej umowy partycypacyjne, sposób 

ich zawierania - wymagają faktycznie radykalnej poprawy. 

 

Ochrona przeciw-powodziowa jest wymieniana na liście zarzutów wobec krajów, które 

otrzymały uzasadnioną opinię w kontekście nie uwzględnienia tego procesu w rachunku 

zwrotu kosztów. Takie podejście KE jest całkowicie niezrozumiałe, gdyż nawet 

enumeracja opisująca pojęcie usług wodnych z punktu 38 art. 2 RDW46 nie wymienia 

ochrony przeciwpowodziowej. Bardziej prawidłowym określeniem jest raczej 

zarządzanie ryzykiem powodziowym, jednak nawet nie wnikając w ustalenia 

terminologiczne, jest wiele metod zarządzania ryzykiem w ogóle nie referujących do 

piętrzenia czy też magazynowania (czyli elementów wymienionych w opisie pojęcia 

„usługi wodne”). Uściślając zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym, zalesianie 

– są elementami zarządzania powodziowego nie mają jednak nic wspólnego z usługami. 

Nadal pozostaje również aktualna argumentacja przedstawiona w analizie z 

poprzedniego cyklu obliczeniowego wskazująca na fakt, że ochrona przeciwpowodziowa 

jest dobrem publicznym (tak jak obrona narodowa) i objęcie nią nie stanowi podstaw do 

roszczeń finansowych wobec beneficjentów. Z uwagi na fakt, że spośród krajów UE 

jedynie Holandia wprowadziła częściową odpłatność w celu pokrycia pewnego odsetka 

kosztów eksploatacji urządzeń p-powodziowych stanowisko pozostałych krajów, w tym 

Polski powinno pozostać niezmienione. Zarządzanie ryzykiem powodziowym jest 

dobrem publicznym, optymalizacja tego procesu powinna odbywać się przy 

wykorzystaniu rachunku kosztów i korzyści, który nie ma jednak nic wspólnego ze 

zwrotem kosztów.  

Całość rozważań na temat żeglugi, transportu wodnego znajduje się w podrozdziale 5.4. 

 

                                                 
46 Cytowany punkt ma brzmienie: "Usługi wodne" oznaczają wszystkie usługi, które gospodarstwom 

domowym, instytucjom publicznym lub każdej działalności gospodarczej umożliwiają: 
a) pobór, piętrzenie, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucję wód powierzchniowych lub 

podziemnych, 
b) odbieranie i oczyszczanie ścieków, które następnie odprowadzane są do wód 

powierzchniowych. 
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5.3. Wnioskowanie na temat możliwości obliczenia finansowych i 
ekonomicznych stóp zwrotu kosztów za usługi wodne w pozostałych 
formach korzystania z wód 

 

Reasumując rozważania z poprzedniego podrozdziału można zestawić elementy 

rachunku zwrotu kosztów dla podstawowych form bezpośredniego korzystania z wód. 

Synteza ta zamieszczona jest w Tabeli 70. Świadomie pominięto ochronę powodziową, 

gdzie nie oczekuje się jakiegokolwiek zwrotu kosztów.  

 

Należy zauważyć, że w przypadku wykorzystania wód do chłodzenia przeprowadzenie 

oddzielnego rachunku dla takiego sposobu korzystania z wód jest bardzo trudne. 

Wynika to z kilku przyczyn: 

 Wodę do chłodzenia pobierają przedsiębiorstwa zaliczane do energetyki 

zawodowej, ale również inne zakłady przemysłu ciężkiego, ich wydzielenie w 

strumieniu sprawozdawczości statystycznej w innym zakresie niż korzystanie ze 

środowiska wymaga naruszenia tajemnicy statystycznej (nie ujawnia się danych 

finansowych pojedynczych podmiotów) 

 Obowiązek rachunku zwrotu kosztów dotyczy sektorów: komunalnego, 

rolnictwa, przemysłu – zatem wymóg dzielenia przemysłu na dodatkowe 

podkategorie jest niespójny z poprzednią koncepcją, 

 Wycena efektów zewnętrznych generujących koszty środowiskowe bazowała na 

zrzucie ładunków zanieczyszczeń przeliczanych na BZT5. Temperatura jako 

zanieczyszczenie nie była w tych kalkulacjach uwzględniona gdyż nie ma jej jak 

przeliczyć. Zatem wydzielenie strumienia kosztów przypisanych do 

zanieczyszczenia temperaturą nie jest obecnie możliwe. Można założyć, że 

naliczana opłata za temperaturę w pełni internalizuje koszty środowiskowe, 

jednak stawki tych opłat nie były dobierane z uwagi na wysokość kosztów 

środowiskowych więc merytorycznie stwierdzenie to mija się z prawdą. 
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Tabela 70. Przegląd kosztów uwzględnianych przy korzystaniu z wód 

Składowa 
kosztów\Forma 

korzystania 

Pobór wód do 
chłodzenia 

Hydroenergetyczne 
wykorzystanie wód 

Żegluga 

Koszty zasobowe W przypadku 
poboru 
bezzwrotnego 
naliczana jest opłata 
za pobór 

Brak kosztów 
zasobowych 
generowanych 
przez 
hydroenergetykę 

Brak kosztów 
zasobowych 

Koszty 
środowiskowe 

W przypadku 
wystąpienia - 
naliczana opłata (za 
wzrost 
temperatury) 

Opłata nie jest 
naliczana 

Brak kosztów 
środowiskowych 

Koszty na poziomie 
finansowym  

Pełny zwrot 
kosztów 

W przypadku 
własnych obiektów- 
pełny zwrot 
kosztów 
W przypadku 
działalności na 
obiektach 
należących do 
Skarbu Państwa – 
zwrot poprzez 
umowy 
partycypacyjne 

Częściowy zwrot 
poprzez opłaty za: 
śluzowanie, tkm i 
pasażerokm 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Obszary problemowe zostały w Tabeli 70 wyróżnione. Oba pola mają jednak odmienny 

charakter. Brak opłaty w hydroenergetyce stanowi naruszenie zasady 

„zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci” jest więc formalnie istotny. 

Wprowadzenie niewielkich (czytaj niedotkliwych dla branży) opłat jest relatywnie 

prostym i możliwym do wdrożenia rozwiązaniem.  

Kwestia żeglugi ma odmienny charakter i wynika z trudności w oszacowaniu kosztów 

utrzymania dróg wodnych. O ile przychody od użytkowników tych dróg podlegają 

precyzyjnej rejestracji to przypisanie pewnej części kosztów związanych ze zbiornikami 

i innymi urządzeniami wodnymi jest nadal niewykonalne. Aktualne są zatem wszystkie 

zastrzeżenia sformułowane w poprzednim cyklu obliczeniowym. Kolejne próby 

zestawienia podstawowych wskaźników zamieszczone są w rozdziale 5.4. 

 

5.4. Obliczenie istotnych cech opisujących zwrot kosztów 

 

Kolejne już próby obliczenia zwrotu kosztów dla żeglugi, wykonano dzięki cyklicznemu 

procesowi gromadzenia niezbędnych danych, wymaganych Rozporządzeniem Rady 

EWG wprowadzającym system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie 
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kolejowym, drogowym i żegludze47, transponowanemu do prawa polskiego 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków 

ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę48. Stosowne obliczenia 

kosztów wykonuje w ramach zadań własnych KZGW. Wybór pozycji wchodzących w 

zakres obliczeń zwrotu kosztów przedstawia Tabela 71. 

 

Tabela 71. Zestawienie wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę 
w Polsce, dane za rok 2010 

Lp. Opis kategorii wydatków 
Skrót wg 

Rozporządzenia 
Wysokość 

wydatków w tys. zł 

1. 

Wydatki inwestycyjne na 
infrastrukturę 
służącą wyłącznie funkcji 
transportu 

IN-tr 
 1817,8 

2. 

Wydatki inwestycyjne na 
infrastrukturę 
pełniącą inne funkcje oprócz 
transportu 

IN-wp 
 96960,1 

3. 
Wydatki bieżące na drogi i 
infrastrukturę służącą 
wyłącznie funkcji transportu 

B-tr 
 16046,5 

4. 

Wydatki bieżące na drogi i 
infrastrukturę pełniącą inne 
funkcje 
oprócz transportu 

B-wp 
 13416,9 

5. 
Wydatki terenowych 
organów administracji 
żeglugi śródlądowej 

- 4368,5 

6. Wydatki ogólne - 39202,0 

7 Razem  128241,3 

Źródło: Informacja o wydatkach na inwestycje i utrzymanie infrastruktury…30  
 

Trudności w interpretacji wymienionych w powyższej tabeli wartości można 

zdefiniować na trzech niezależnych płaszczyznach: 

 pierwsza wynika z problematycznego czy wręcz losowego podziału wydatków i 

kosztów bieżących pozycji (2) i (4), które przedstawia powyższa tabela. Pod 

pozycjami tymi kryją się wydatki i koszty wspólne dla kilku funkcji obiektów. Ich 

mechaniczne rozdzielenie nie ma podstaw merytorycznych, jednak w przypadku 

konieczności liczenia zwrotu kosztów powinno zostać zrealizowane, 

                                                 
47 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające system księgowy dla 
wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz. Urz. WE 
L 130 z 15.06.1970 r., str. 4, z późn. zm.) 
48Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji 
wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę (Dz. U. Nr 240, poz. 1747). 
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 druga związana jest z samym pojęciem zwrotu kosztów i odwołuje się do 

podstawowych kategorii pojęciowych – wydatek inwestycyjny nie jest bowiem 

kosztem (w sensie księgowym). Tak więc nawet kategorie bezpośrednio 

związane z analizowaną użytecznością żeglugową, nie są łatwe do interpretacji w 

kontekście obliczeń zwrotu kosztów. Problem ten nie jest prosty z uwagi na brak 

odpisów amortyzacyjnych od majątku – odzwierciedlających wydatki 

inwestycyjne. Istnieją metody zastępcze (np. metoda kosztów równorocznych) 

wyznaczania rocznych obciążeń kosztowych z tytułu poniesionych kosztów 

inwestycyjnych – jednak wymagają one przyjęcia uśrednionego okresu życia 

powstałych obiektów, co w przypadku tak niejednorodnych środków trwałych 

powstających w wyniku inwestycji (drogi wodne i infrastruktura) prowadzi do 

sporych błędów. 

 płaszczyzna trzecia dotyczy uwzględnienia w obliczeniach majątku, który 

powstał w latach wcześniejszych i nie jest wykazywany w sprawozdaniach 

rocznych. Powracając ponownie do braku odpisów amortyzacyjnych – 

uwzględnienie składowych kosztowych z tego tytułu jawi się dość 

problematycznie, aczkolwiek pomóc może zestawienie wartości środków 

trwałych (przy założeniu, że uda się wydzielić środki związane z żeglugą i 

pozostałe. Aspekt uwzględnienia istniejącej infrastruktury wydaje się być 

niedoceniany w większości dyskusji związanych ze zwrotem kosztów. 

Dokładna analiza możliwych błędów w trakcie agregacji i interpretacji danych 

z Tabeli 71 opisana jest w raporcie z poprzedniego cyklu obliczeniowego w rozdziale 

8.249 i nie będzie tu kopiowana.  

Można jednak pokusić się o obliczenie górnej granicy finansowej stopy zwrotu dla 

żeglugi uwzględniając w kategorii poniesionych kosztów wyłącznie bezdyskusyjne 

wartości. Taką kategorią są z pewnością „Wydatki bieżące na drogi i infrastrukturę 

służącą wyłącznie funkcji transportu”. Tą wartość można odnieść do faktycznie 

uiszczonych opłat za:  

 korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 

 korzystanie ze śluz i pochylni stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Przychody z tego tytułu wyniosły w 2010 r. odpowiednio 566,5 oraz 511,7 tys. zł. 

Łącznie jest to 1078,2 tys. zł. Odnosząc przychody do części kosztów bieżących 

utrzymania dróg wodnych można obliczyć zatem finansową stopę zwrotu wynoszącą 

6,7%. W praktyce należy jeszcze doliczyć niezidentyfikowaną część wydatków bieżących 

na drogi i infrastrukturę pełniącą inne funkcje oprócz transportu, co dodatkowo obniży 

obliczoną stopę. Pomijając tą kontrowersyjną pozycję samo uwzględnienie kosztów 

administracyjnych obniża finansową stopę zwrotu do poziomu 1,8%. Takie obliczenia 

spełniają formalne żądania KE (wykonania obliczeń zwrotu kosztów), nie znajdują 

jednak jakiegokolwiek uzasadnienia czy też zastosowania. Sam rząd wielkości 

                                                 
49Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach dorzeczy w Polsce. Praca dla Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, MGGP, Kraków 2009, str.87-93. 
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wnoszonych opłat wskazuje, że koncepcja pełnego obciążenia użytkowników dróg 

wodnych kosztami ich utrzymania doprowadzi do całkowitej likwidacji wodnego 

transportu śródlądowego. Z uwagi na promowane koncepcje transportu 

zrównoważonego w Europie - niekoniecznie jest to jednak rozwiązanie optymalne i 

pożądane.  
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6. Analiza nakładów i uzyskanych efektów 
ekologicznych w dziedzinie gospodarki wodnej w 
Polsce w okresie 2000-2010 

 

6. 1. Nakłady w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w latach 2000 - 2012 

 

W celu przedstawienia i dokonania analizy nakładów inwestycyjnych w dziedzinie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce niezbędnym jest odwołanie się do 

sytuacji jaka miała miejsce pod koniec XX wieku, sytuacji, która była całkowicie 

odmienna od trendów obserwowanych w wieku XXI. Tym samym pomimo braku takich 

wskazań w opisie zamówienia, Wykonawca rozszerzył okres badań i analiz. 

Potrzeba ochrony środowiska i utrzymania zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego bierze się z niekorzystnych skutków (dla zdrowia ludzkiego, środowiska 

czy też działalności gospodarczej) dotychczasowego, intensywnego rozwoju gospodarki 

przy  często niekontrolowanym lub nieracjonalnym wykorzystywaniu zasobów 

naturalnych. Taka sytuacja miała miejsce do drugiej połowy XX wieku. Dominujące w 

latach 1950-1988 centralne sterowanie w gospodarce powodowało pogarszanie się 

stanu środowiska, głównie przez nadmierne zanieczyszczenie rzek, powietrza i 

degradację gleby. Polska należała wówczas do jednych z najbardziej zanieczyszczonych 

krajów Europy. Dopiero druga połowa lat dziewięćdziesiątych przyniosła nakłady na 

ochronę środowiska oraz aktywność ekologiczną. 

Polska po opóźnieniach gospodarczych sprzed transformacji, obecnie przeznacza coraz 

większe środki finansowe na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach 

dorzeczy, racjonalizację i modernizację rolnictwa mającą na celu między innymi 

zapobieganie zanieczyszczeniom, utrzymanie cieków wodnych oraz inne działania 

przyczyniające się do ochrony wód (jej ilości i jakości). Źródłami finansowania 

przedmiotowych działań poza budżetem Państwa, budżetem gmin, środkami 

gromadzonymi w funduszach ekologicznych, tj. Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, są w chwili obecnej głównie fundusze Unii Europejskiej. Należy 

podkreślić, iż członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko normy, przepisy 

i ograniczenia, ale również szansa przyspieszenia poprawy środowiska przez 

stworzenie możliwości finansowego wsparcia dla inwestycji proekologicznych.  

W okresie transformacji, co potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego(GUS), 

Polska dokonała dużego postępu w obszarze ochrony środowiska w tym w ochronie 

wód. Przyczyniło się do tego nadanie od 1989 r. najwyższego priorytetu w sektorze 

ochrony środowiska przywracaniu czystości wód. Kolejne lata, a przede wszystkim 

wstąpienie do UE, wiązało się z koniecznością wypełnienia zobowiązań dotyczących 

standardów w ochronie środowiska w tym gospodarce wodnej i ochronie wód. Wydaje 
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się, że dalsza realizacja tego priorytetu nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie 

finansowe funduszy UE.  

Potrzeby w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są nadal bardzo wysokie, 

szczególnie w kontekście obecnego stanu środowiska naturalnego oraz wymogów 

stawianych przez Unię Europejską (UE). 

 

Poniższe zestawienia wykonane na podstawie danych GUS, przedstawiają wysokości 

nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ich 

strukturę w latach 2000 – 2012. Analiza zmian strumieni finansowych w czasie 

opracowana została w cenach stałych dla roku bazowego 2010. Rok 2010 jest rokiem 

bazowym dla analiz wykonywanych w całej pracy, stąd też jego przyjęcie jako 

odniesienia do przeliczeń nakładów inwestycyjnych. Analiza strumieni finansowych w 

odniesieniu do stałych cen ma duże znaczenie szczególnie w sytuacji, kiedy odnosi się je 

do uzyskiwanych efektów.  

 

 
Rysunek 14.  Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach 

2000-2012 (ceny stałe z 2010 roku) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 
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Rysunek 15. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w latach 2000, 2005, 2010, 

2011, 2012 (ceny stałe z 2010 roku) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 
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Rysunek 16. Struktura nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej w latach 2000, 
2005, 2010, 2011, 2012 (ceny stałe z 2010 roku) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 
1077 

1798 

1295 

1099 

231 

365 

709 

409 

368 242 

418 441 

540 

388 

182 
136 

223 

371 

261 

270 

140 

373 
420 

553 

16 6 20 
67 68 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2000 2005 2010 2011 2012 

Ujęcia i odprowadzanie wody Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody 

Zbiorniki i stopnie wodne Regulacja i zabudowa rzek i potoków górskich 

Obwałowania przeciwpowodziowe Stacje pomp na zawalach i obszarach depresyjnych 



Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy 

97 

 

Rysunek 17. Struktura nakładów na ujęcia i odprowadzanie wody (ceny stałe dla roku bazowego 
2010) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 
 
 

 
Rysunek 18. Struktura nakładów na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody (ceny stałe 
dla roku bazowego 2010) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 
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Rysunek 19. Struktura nakładów na zbiorniki i stopnie wodne (ceny stałe dla roku bazowego 
2010) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 
 
 
 
Rysunek 20. Struktura nakładów na regulację i zabudowę rzek i potoków górskich (ceny stałe dla 
roku bazowego 2010) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 
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Rysunek 21. Struktura nakładów na obwałowania przeciwpowodziowe (ceny stałe dla roku 
bazowego 2010) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 
 

 
 
Rysunek 22. Struktura nakładów na stacje pomp na zawalach i obszarach depresyjnych (ceny stałe 
dla roku bazowego 2010) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników ”Ochrona środowiska” 
z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 
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Jak wynika z danych GUS (odnosząc się do cen stałych z 2010 roku) zarówno w obszarze 

ochrony środowiska50 jak i w obszarze gospodarki wodnej51 w latach 2000 – 2005 

obserwowana była tendencja stabilna – fluktuacja – w nakładach na środki trwałe, 

natomiast wzrost nastąpił dopiero po 2006 roku. Wahania w nakładach w 

analizowanym przedziale czasowym można określić jako przypadkowe, nie dające się 

przewidzieć i nie wskazujące żadnej tendencji. 

W badanym przedziale czasowym największy wzrost udziału środków z zagranicy 

w ochronie środowiska i gospodarce wodnej odnotowano w 2003 roku, co stanowiło 

odpowiednio 9% i 23%. W przypadku ochrony środowiska tendencja wzrostowa 

udziału tych środków utrzymywała się w kolejnych latach, natomiast w gospodarce 

wodnej ich udział wahał się i wynosił 10 – 20%. W latach 2000 – 2005 zaobserwowano 

wzrost w nakładach na środki trwałe w ujęcia i odprowadzanie wody (z 1000 mln zł w 

2000 roku do 1077 mln zł w roku 2005), budowę i modernizację stacji uzdatniania 

wody (z 231 mln zł w 2000 roku do 365 mln zł w roku 2005) oraz zbiorniki i stopnie 

wodne (z 242 mln zł w 2000 roku do 418 mln zł w roku 2005). Spadek nakładów na 

środki trwałe w latach 2000-2005 zaobserwowano w przypadku regulacji i zabudowy 

rzek i potoków górskich  (z 182 mln zł w 2000 roku do 136 mln zł w roku 2005), 

obwałowań przeciwpowodziowych (z 270 mln zł w 2000 roku do 140 mln zł w roku 

2005) oraz budowy stacji pomp na zawałach i obszarach depresyjnych  (z 16 mln zł w 

2000 roku do 6 mln zł w roku 2005). W analizowanym przedziale czasowym główny 

strumień nakładów na środki trwałe skierowane były na budowę infrastruktury ujęć 

wody i jej odprowadzania. 

W latach 2005-2010, a szczególnie po roku 2007,  widać tendencję rosnącą w nakładach 

zarówno na ochronę środowiska jak i gospodarkę wodną. Odnosząc się do całej dekady, 

nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wzrosły z poziomu 7,7 mld zł 

(ceny stałe) w 2000 roku do poziomu 10,9 mld zł (ceny stałe) w 2010 r. Od roku 2006 

wystąpił stopniowy wzrost nakładów inwestycyjnych na oczyszczalnie ścieków 

komunalnych. Jak wynika z danych GUS, główne źródło wzrostu wydatków 

inwestycyjnych gmin na gospodarkę wodno-ściekową po akcesji Polski stanowiły środki 

zagraniczne, a nie budżety gmin. Środki zagraniczne (głównie z UE) umożliwiły 

samorządom zainwestowanie większych kwot w rozwój infrastruktury oczyszczania 

ścieków niż w poprzednim okresie. Pojawienie się nowych źródeł finansowania rozwoju 

                                                 
50 Zgodnie z Klasyfikacją Statystyczną Dotyczącą Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną 
Środowiska, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 
218), wyróżnia się 9 dziedzin ochrony środowiska: ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu; 
gospodarkę ściekową i ochronę wód; gospodarkę odpadami; ochronę i przywrócenie wartości użytkowej 
gleb oraz ochronę wód podziemnych i powierzchniowych; zmniejszenie hałasu i wibracji; ochronę 
różnorodności biologicznej i krajobrazu; ochronę przed promieniowaniem jonizującym; działalność 
badawczo-rozwojową oraz inną działalność związaną z ochroną środowiska.   
51Do inwestycji związanych z gospodarką wodną zalicza się budowę ujęć służących do poboru wody 
(łącznie z urządzeniami uzdatniającymi oraz wodną siecią magistralną  i rozdzielczą), budowę 
laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody, budowę: 
zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego), stopni 
wodnych, żeglugowych  i energetycznych oraz śluz i jazów, regulację rzek i zabudowę potoków, budowę 
obwałowań przeciwpowodziowych, oraz budowę stacji pomp na zawalach i obszarach depresyjnych. 
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lokalnego zmobilizowało gminy do zwiększonego wysiłku na realizację działań 

służących zarówno ochronie środowiska jak i gospodarce wodnej. W latach 2005-2010 

zaobserwowano wzrost w nakładach na środki trwałe we wszystkich rodzajach 

inwestycji w gospodarkę wodną. Wzrost ten wyniósł odpowiednio: w ujęcia 

i odprowadzanie wody z 1077 mln zł w 2005 roku do 1798 mln zł w roku 2010, budowę 

i modernizację stacji uzdatniania wody z 365 mln zł w 2005 roku do 709 mln zł w roku 

2010, zbiorniki i stopnie wodne z 418 mln zł w 2005 roku do 441 mln zł w roku 2010, 

regulację i zabudowę rzek i potoków górskich z 136 mln zł w 2005 roku do 223 mln zł w 

roku 2010, obwałowania przeciwpowodziowe z 140 mln zł w 2005 roku do 373 mln zł 

w roku 2010 oraz budowę stacji pomp na zawałach i obszarach depresyjnych z 6 mln zł 

w 2005 roku do 20 mln zł w roku 2010. W analizowanym przedziale czasowym, 

analogicznie jak to miało miejsce w latach 2000 – 2005, główny strumień nakładów na 

środki trwałe skierowane były na budowę infrastruktury ujęć wody i jej odprowadzania. 

W latach 2000 – 2010 udział środków własnych inwestorów kształtował się na 

poziomie około 50% ogólnych nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska. 

W 2000 r. stanowiły one ok. 53%, zaś w 2010 r. - ok. 46%, co wskazuje na efekt 

wypychania środków własnych przez środki pomocowe. Do 2010 roku malał i tak 

niewielki udział środków z budżetu centralnego w tych inwestycjach. Podobną 

tendencję obserwuje się analizując udział środków z budżetów województw. Sytuacja 

przedstawia się inaczej w udziale środków z budżetów powiatów i gmin (współudział), 

gdzie w analizowanym okresie utrzymywał on się na podobnym poziomie. Znacznie 

wzrósł natomiast udział środków z zagranicy: z 3,9% w 2000 roku do około 19% w roku 

2010. 

Opierając się o dane GUS (a nie o sprawozdania funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej), w latach 2000 – 2010 utrzymywał się wysoki udział funduszy 

ekologicznych w nakładach na środki trwałe na ochronę środowiska oraz gospodarkę 

wodną. Najniższy udział funduszy ekologicznych w przypadku ochrony środowiska 

odnotowano w 2008 roku (wyniósł 16%) oraz w 2005 roku w gospodarce wodnej 

(wyniósł 11%).Natomiast najwyższy udział funduszy ekologicznych odnotowano 

w 2002 roku (wyniósł 26%) w przypadku ochrony środowiska oraz w 2009 roku 

(wyniósł 21%) w gospodarce wodnej. Zmiany w strukturach źródeł finansowania 

wynikają częściowo z likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 roku {na mocy zmian 

wprowadzonych Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) m.in. powiatowych 

i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od tego czasu dochody z 

tytułu kar i opłat za wykorzystywanie środowiska były wliczane do budżetów gmin 

i powiatów. Zadania ekologiczne od tego czasu finansowane są zatem wprost 

z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

W analizowanym przedziale czasowym nie obserwuje się znaczących zmian udziału 

środków własnych inwestorów w ogólnych nakładach na środki trwałe służące 

gospodarce wodnej. W 2000 r. stanowiły one około 45%, natomiast w 2010 r. – około 

42%. Środki z budżetu centralnego angażowane są okresowo przy dużych inwestycjach, 
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jak np. budowa zbiorników wodnych. Nie zaobserwowano zmian udziału środków 

z budżetów: województw, powiatów oraz gmin (współudział). Jedynie udział środków 

z zagranicy wzrósł z 13% w 2000 r. do około 21% w 2010 r., a w przypadku pożyczek 

i kredytów krajowych z 4% w 2000 r. do około 7% w 2010 roku. 

 

Rok 2011 

Największe nakłady inwestycyjne w 2011 r. poniesiono na gospodarkę ściekową 

i ochronę wód. Największe nakłady zostały poniesione w województwach: śląskim 

(12,3% nakładów na gospodarkę ściekową i ochronę wód), wielkopolskim (11,0%), 

mazowieckim (10,2%) i dolnośląskim (9,5%), najniższe w lubuskim (2,4%) oraz 

podlaskim (3,0%). 

W 2011 roku w gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w województwach 

małopolskim (19,0% ogółu nakładów) i dolnośląskim (10,2%), natomiast najmniejsze w 

łódzkim (2,3%), podlaskim (2,4%) oraz świętokrzyskim (2,8%). 

Opierając się o dane GUS grupą inwestorów o największym udziale nakładów 

w obszarze gospodarki wodnej w 2011 roku były jednostki budżetowe – 43,0%, 

pozostałe grupy tj. gminy i przedsiębiorstwa stanowiły odpowiednio 28,9% i 28,1%. 

Wysoki udział jednostek budżetowych w nakładach wynika z inwestycji w 

infrastrukturę przeciwpowodziową, zbiorniki i stopnie wodne, regulację, zabudowę rzek 

i potoków górskich. 

Struktura środków finansowych na ochronę środowiska w roku wyglądała następująco: 

47,7% stanowiły środki własne, wkład finansowy pochodzący z funduszy ekologicznych, 

kredytów i pożyczek wyniósł 19,7%, środki zagraniczne 18,5%, a dofinansowanie z 

budżetu państwa i innych źródeł wyniosło odpowiednio: 10,2% i 3,9%. Środki własne 

stanowiły 33,8% nakładów na gospodarkę wodną, fundusze ekologiczne, pożyczki 

i kredyty 24,3%, środki z zagranicy 21,7%, z budżetu 17,6% oraz inne 2,6%. 

W roku 2011 zaobserwowano w stosunku do roku 2010 wzrost w nakładach na środki 

trwałe w budowę zbiorników i stopni wodnych (z 441 mln zł w 2010 roku do 540 mln zł 

w roku 2011), regulację i zabudowę rzek i potoków górskich (z 223 mln zł w 2010 roku 

do 371 mln zł w roku 2011), obwałowania przeciwpowodziowe (z 373 mln zł w 2010 

roku do 420 mln zł w roku 2011) oraz budowę stacji pomp na zawałach i obszarach 

depresyjnych (z 20 mln zł w 2010 roku do 67 mln zł w roku 2011). Spadek nakładów na 

środki trwałe w gospodarce wodnej w 2011 roku zaobserwowano w przypadku ujęć i 

odprowadzania wód (z 1798 mln zł w 2010 roku do 1295 mln zł w roku 2011) oraz 

budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody (z 709 mln zł w 2010 roku do 409 mln zł 

w roku 2011). 

 

Rok 2012  

Wielkość nakładów na środki trwałe na ochronę środowiska oraz gospodarkę wodną, po 

znaczącym wzroście w latach 2010-2011 r., w 2012 r. powróciła do poziomu przed 

2009 r.  W obszarze ochrony środowiska nakłady w ubiegłym roku spadły do poziomu 

ok. 9,9 mld zł., natomiast w obszarze gospodarki wodnej do poziomu ok. 2,7 mld zł. 
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W strukturze finansowania nakładów na środki trwałe na gospodarkę wodną w 2012 

roku środki własne stanowiły 33,9% nakładów, środki z zagranicy 23,5%, fundusze 

ekologiczne, pożyczki i kredyty 21,0%, z budżetu 19,7% oraz inne 1,9%. Od 2011 r. 

obserwuje się zwiększony udział (ok. 10%) środków z budżetu w inwestycjach na 

ochronę środowiska. W przypadku gospodarki wodnej udział ich wahał się i wynosił 10-

20%. W 2012 roku w gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w 

województwach małopolskim (14,9% ogółu nakładów) i dolnośląskim (10,9%), 

natomiast najmniejsze w podlaskim (1,6%), świętokrzyskim oraz łódzkim (po 2,3%).  

W 2012 r. główny strumień nakładów w gospodarce wodnej, analogicznie jak w latach 

poprzednich, skierowany był na budowę infrastruktury zapewniającej ludności wodę 

pitną, poprzez inwestycje w ujęcia i doprowadzanie wody. W roku 2012 

zaobserwowano wzrost w nakładach na środki trwałe w obwałowania 

przeciwpowodziowe, które wyniosły 553 mln zł oraz stacje pomp na zawałach 

i obszarach depresyjnych (tj. 68 mln zł). W przypadku pozostałych form inwestycji 

związanych z gospodarką wodną zaobserwowano spadek nakładów. 

 

 W relacji do PKB nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska utrzymują się od 

kilku lat na poziomie 0,6-0,8%, natomiast w przypadku gospodarki wodnej na poziomie 

ok. 0,2%. W porównaniu z 2000 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej 

wzrosły w większości kierunków inwestowania. Największy wzrost wystąpił w 

nakładach na: budowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz ujęcia 

i doprowadzenia wody. Najmniejszy wzrost odnotowano w nakładach na budowę 

zbiorników i stopni wodnych.  

 

Udział środków własnych inwestorów, od kilku lat, kształtuje się na poziomie 40-50% 

ogólnych nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i na poziomie 30-50% w 

gospodarce wodnej. W ostatniej dekadzie utrzymuje się także wysoki udział funduszy 

ekologicznych w nakładach na środki trwałe na ochronę środowiska (14-26%) i na 

gospodarkę wodną (10-16%). 

 

Dotychczasowe wydatki na realizację KPOŚK (na podstawie sprawozdań z 
realizacji KPOŚK) 
 

W wyniku realizacji KPOŚK w okresie 2003-2010: 

- wybudowano 49 000 km sieci kanalizacyjnej,  

- wybudowano 122 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych,  

- przeprowadzono 680 innych inwestycji (rozbudowa/modernizacja) na 

oczyszczalniach już istniejących.  

Analizując informacje o wydatkach inwestycyjnych przeznaczonych na budowę, 

rozbudowę oraz modernizację systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w 

latach 2003-2010 zauważyć można znaczny wzrost wydatkowania środków 

finansowych w przypadku oczyszczalni ścieków w latach 2008-2010, a także stopniowy 



Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy 

104 

 

wzrost wartości środków przeznaczanych na systemy kanalizacyjne. Łącznie w latach 

2003-2010 na realizację zadań wpisanych do KPOŚK wydatkowano ok. 33,8 mld zł. 

 

 
Tabela 72. Wydatki inwestycyjne na komunalne systemy kanalizacji zbiorczej  
i oczyszczalnie ścieków w latach 2003-2010 

wydatkowane środki finansowe, mln zł 

lata 
oczyszczalnie 

ścieków 
zbiorcze systemy 

kanalizacyjne 
suma 

2003 
2352,8 5 223,9 7 576,7 2004 

2005 
2006 794,5 1 870,19 2 664,65 
2007 869,7 2 787,71 3 657,44 
2008 1 218,5 3 325,61 4 544,06 
2009 2 478,5 4 800,05 7 278,60 
2010 3 028,3 5 032,90 8 061,23 

suma 10 742,31 23 040,36 33 782,67 
Źródło: Sprawozdania z realizacji KPOŚK. 
 

6. 2. Efekty ekologiczne w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony 

środowiska 

 
Efekt ekologiczny obok nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji, jest jednym z 

głównych czynników stymulujących efektywność inwestycji w ochronie środowiska. 

Efektywność rozumiana jest tutaj w sensie pozytywnym i oznacza, że planowana 

inwestycja w założeniu przyniesie pozytywny skutek w postaci zmniejszenia presji, jaką 

dana działalność wywiera na środowisko naturalne. W ujęciu praktycznym, efekt 

ekologiczny jest rozumiany jako zmiana w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 

środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych urządzeń oraz 

wykonaniu działań. 

 

Jak wynika z szeregu analiz i dokumentów (również tych sporządzanych na poziomie 

UE), nie jest sprawą prostą określenie efektu ekologicznego. Aby obiektywniej określić 

efekt ekologiczny, koniecznym wydaje się określenie zmian w jakości środowiska. W 

przypadku gospodarki wodnej i ochrony wód, zmiany te będzie można próbować 

mierzyć na podstawie wykonywanych przez inspekcję ochrony środowiska ocen stanu 

jednolitych części wód. Zamieszczane w kolejnych aktualizacjach planów 

gospodarowania wodami oceny stanu wód pozwolą na próbę określenia efektów 

ekologicznych (rozumianych również jako skuteczności - miernik osiągnięcia celu) 

realizowanych/wdrażanych działań/inwestycji. Takie podejście pozwoli w sposób 

bardziej racjonalny, oraz będący w zgodzie z celami prawa w przedmiotowym obszarze 

(tj. celami środowiskowymi) określenie efektów ekologicznych, a nie rzeczowych (w 

sprawozdaniach z działalności NFOŚiGW niekiedy efekt ekologiczny jest równoważny 
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efektowi rzeczowemu). W chwili obecnej, opierając się o dostępne wyniki ocen stanu, 

surowe wyniki monitoringu wód oraz sprawozdania przygotowywane dla potrzeb 

realizacji zobowiązań prawa UE z obszaru ochrony wód można stwierdzić, iż widoczne 

są efekty ekologiczne dotychczas zrealizowanych działań. Nie oznacza to, że udało się 

już osiągnąć zamierzone cele. Efekty ekologiczne widoczne są między innymi w 

zmniejszających się ilościach odprowadzanych do Morza Bałtyckiego ładunków 

zanieczyszczeń (zmniejszającej się presji antropogenicznej na stan wód).Według badań 

prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przykładowo w 2010 

roku wielkość ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego z 

obszarów dorzeczy Wisły, Odry i rzek Przymorza była mniejsza niż w roku 2000. 

Wielkość ładunku azotu ogólnego zmalała o około 21% w porównaniu z rokiem 2000. W 

przypadku fosforu ogólnego wielkość ładunków zmniejszyła się o około 19 % w 

stosunku do roku 2000, natomiast o około 31%.  

 

Należy również zwrócić uwagę, iż dynamika nakładów inwestycyjnych na ochronę 

środowiska w latach 90 - tych ubiegłego wieku zaowocowała dużymi przyrostami 

efektów ekologicznych (nie spełniając jednak założonych planów ilu/i programów), 

zwłaszcza w postaci oczyszczalni ścieków. W tym miejscu należy dodać, iż konsekwencją 

niezrealizowania bądź nieterminowego wykonania wszystkich działań/inwestycji 

ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) było 

niewywiązanie się Polski z postanowień Traktatu Akcesyjnego w zakresie wdrażania 

dyrektywy 91/271/EWG, w części dotyczącej realizacji celu pośredniego, wyznaczonego 

na koniec 2010 roku.  Na koniec 2010 r. zgodność osiągnięto w 147 aglomeracjach, z 

których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowił jedynie około 10% 

całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzących z aglomeracji. Natomiast 

postanowienia zawarte w drugim celu pośrednim Traktatu Akcesyjnego, zobowiązywały 

Polskę do osiągnięcia na koniec 2010 r. zgodności z dyrektywą w 1.069 aglomeracjach, z 

których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% całkowitego ładunku 

zanieczyszczeń tego typu pochodzących z aglomeracji. W tym miejscu warto podkreślić, 

iż Dyrektywa Rady 91/271/EWG stawia przed aglomeracjami następujące wymagania: 

 wyposażenie w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniające wymagania 

względem rodzaju oczyszczania ścieków, w zależności od art. 5.2 lub art. 5.4, 

 wydajności oczyszczalni ścieków, która powinna odpowiadać ładunkowi 

generowanemu przez całą aglomerację, 

 blisko 100% wyposażenia w sieć kanalizacyjną, a tylko w wyjątkowych 

uzasadnionych przypadkach zastosowanie  indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska, jaki 

przewiduje się dla ścieków komunalnych odprowadzanych do systemu zbierania. 

Zgodnie z założeniami KPOŚK wymóg stopnia wyposażenia w sieć kanalizacyjną 

uzależniona jest od wielkości RLM aglomeracji, tj.: 

 w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 150 000 co najmniej 98% RLM, 

 w aglomeracjach o RLM wynoszącej 100 000 – 149 999 co najmniej 95% RLM, 

 w aglomeracjach o RLM wynoszącej 15 000 –99 999 co najmniej 90% RLM, 



Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy 

106 

 

 w aglomeracjach o RLM wynoszącej 2000 - 14999 co najmniej 80% RLM. 

Spełnienie jednoczesne powyższych wymagań świadczy o osiągnięciu przez aglomerację 

efektu ekologicznego. 

Główną przyczyną nieosiągania przez aglomeracje tak rozumianego efektu 

ekologicznego jest niedotrzymanie warunku odpowiedniego stopnia wyposażenia 

aglomeracji w sieć kanalizacyjną oraz zbyt mała wydajność oczyszczalni ścieków. Duże 

znaczenie ma brak wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych 

spełniające wymagania względem rodzaju oczyszczania ścieków, w zależności od art. 5.2 

lub art. 5.4. 

W poniższej tabeli zestawiono efekty ekologiczne usuwania zanieczyszczeń 

biodegradowalnych w okresach przejściowych wg art. 5.2 i 5.4 dyrektywy 91/271/EWG. 
 

Tabela 73. Efekty ekologiczne usuwania zanieczyszczeń biodegradowalnych w okresach 
przejściowych wg art. 5.2 i 5.4 dyrektywy 

  

Aglomeracje, które osiągnęły/ osiągną efekt ekologiczny 

wg art. 5.4 Dyrektywy 
91/271/EWG 

wg art. 5.2 Dyrektywy 91/271/EWG 

2005 2010 2013 2005 2010 2013 

Liczba 
aglomeracji 

67** 160 319 60** 147 294 

wartość RLM 1 366 960 4 380 053 9 118 568 1 225 544 4 191 957 8 571 182 

% RLM w 
danym 
okresie 

przejściowym 

3,1* 10,7 22,3 2,8* 10,2 20,9 

wymagane 
wartości 

docelowe wg 
Dyrektywy 

91/271/EWG 

69% 86% 91% 69% 86% 91% 

* odniesiono do wartości RLM aglomeracji w AKPOŚK2005 (44 230 936 RLM) 
** założono, że % skanalizowania RLM w aglomeracji i % obsługi RLM przez oczyszczalnie 
w aglomeracji spełniała wymagania w 2005 r. jeśli spełnia w 2010 r. 
Źródło: Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, Praca dla 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Gliwice 2012 r. 
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Tabela 74. Efekty ekologiczne usuwania ładunków azotu i fosforu w okresach przejściowych 
wdrażania dyrektywy 

Efekt ekologiczny usuwania N i P w aglomeracjach  

Okres wdrażania dyrektywy 91/271/EWG 
2005 2010 2013 

Ładunek redukowany na 
oczyszczalniach komunalnych [%] 

N 72* 78 80 

P 77* 87 88 

Ładunek redukowany w 
aglomeracjach [%] 

N 59* 70 72 

P 63* 75 76 

* dane szacowane  
Źródło: Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, Praca dla 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Gliwice 2012 r. 
 

Efekty inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie danych GUS 

oddane w roku sprawozdawczym przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 75. Efekty inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej oddane w roku 
sprawozdawczym 

Źródło: Roczniki ”Ochrona środowiska” z lat 2001-2013. GUS, Warszawa. 

Zgodnie z danymi GUS efekty uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji 

w gospodarce wodnej wykazują zmienną tendencję. Największe zmiany odnotowano 

w wydajności oddanych do użytku ujęć wodnych.  

EFEKTY INWESTYCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ODDANE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 

Rodzaj inwestycji w 
środek trwały 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ujęcia wody - 
wydajność na dobę 
[m3] 87620 57997 23326 17978 20143 18820 19765 41733 31721 24147 29901 11051 5863 

uzdatnianie wody na 
dobę [m3] 11765 18422 35330 39998 56031 42520 25133 26065 28172 21060 24536 16403 25098 

sieć wodociągowa 
[km] 2338 1622 1963 2016 2137 1577 1716 1726 1235 1301 1161 1128 630 

zbiorniki wodne 
ogółem [szt] 13 4 5 5 4 1 1 1 1 0 0 1 1 

zbiorniki wodne 
pojemność całkowita 
[m3] 1027055 13566500 253875 1453495 1150020 26000 16500 41290 7000 0 0 28240 167900 

obwałowania 
przeciwpowodziowe 
[km] 28,9 17,0 32,8 23,0 12,5 12,5 8,4 6,9 10,6 0,0 0,0 19,5 23,9 

stacje pomp na 
zawalach i obszarach 
depresyjnych [szt] 0 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0 4 1 

regulacja i zabudowa 
rzek i potoków 
łącznie z zabudową 
potoków górskich 
[km] 12,9 56,0 47,2 43,1 136,9 24,6 5,5 68,8 24,6 3,7 0,2 49,8 54,1 
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7. Analiza możliwości wdrożenia w pełni zasady zwrotu 
kosztów za usługi wodne w poszczególnych sektorach 

7.1.  Możliwości poprawy stopy zwrotu kosztów w sektorze komunalnym 
 

Na poziomie finansowym cały sektor zarówno w zakresie zaopatrzenia w wodę, jak 

i odbioru i oczyszczania ścieków ma średnią stopę zwrotu powyżej 100%. Operując 

wskaźnikami uśrednionymi można zatem mówić o pełnym zwrocie kosztów na 

poziomie finansowym. Nie oznacza to jednak, że wszystkie podmioty świadczące te 

usługi osiągają pełny zwrot kosztów. Monitoring tego stanu jest jednak prowadzony – 

zarówno przy pomocy dość niedoskonałego wskaźnika jakim jest odsetek operatorów 

osiągających pełny zwrot kosztów na poziomie finansowym, jak też i znacznie lepszego 

wskaźnika określającego odsetek usługi w skali całego kraju (zaopatrzenia w wodę jak i 

odebranych ścieków) świadczonej z pełnym zwrotem kosztów. Pewne wnioski 

dotyczące kierunku zmian w sektorze możliwe są do wyciągnięcia na podstawie 

porównania danych z poprzedniego cyklu obliczeniowego do wartości osiągniętych 

w ramach niniejszej analizy –Tabela 76. 

Tabela 76. Porównanie finansowych stóp zwrotu w sektorze komunalnym pomiędzy poprzednim a 
bieżącym cyklem obliczeniowym 

Cecha Jednostka 2006 2010 
Finansowa stopa zwrotu – zaopatrzenie w wodę 
(średnia ważona) 

% 104,7% 103,3% 

Finansowa stopa zwrotu – odbiór i oczyszczanie 
ścieków (średnia ważona) 

% 101,3% 105,9% 

Odsetek operatorów, z pełnym zwrotem kosztów 
- zaopatrzenie w wodę 

% 66,8% 62,0% 

Odsetek operatorów, z pełnym zwrotem kosztów 
- odbiór i oczyszczanie ścieków 

% 70,1% 56,0% 

Odsetek wody sprzedanej z pełnym zwrotem 
kosztów 

% bd 70,0% 

Odsetek ścieków odebranych z pełnym zwrotem 
kosztów 

% bd 79,4% 

Źródło: Dane za 2006 pochodzą z: Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach 
dorzeczy w Polsce. Praca dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, MGGP, Kraków 
2009, dane za 2010 – obliczenia własne. 
 
Zestawienie to wymaga pewnego komentarza, zostało bowiem wykonane na nie do 

końca porównywalnych próbach badawczych. W 2006 r. wszystkie RZGW 

przeprowadziły badania ankietowe, natomiast w 2010 brak było operatorów z 

obszarów administrowanych przez RZGW w Warszawie i Poznaniu. Z drugiej strony 

liczebność podmiotów przeankietowanych przez RZGW w Krakowie zbliżyła się do 

100% w wyniku zbodźcowania do współpracy najmniejszych operatorów (spółek 

wodnych). W efekcie - przybyło operatorów z niepełnym zwrotem kosztów liczonych na 

sztuki – co odbiło się na obniżeniu odsetka operatorów osiągających pełen zwrot 

kosztów. Największy spadek miał miejsce przy odbiorze ścieków, jednak średnia stopa 



Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy 

109 

 

zwrotu wzrosła o ponad 4 punkty procentowe. Patrząc zatem na wyniki finansowe w 

obu usługach sytuacja wydaje się poprawiać.  

 

Na poziomie ekonomicznym mamy do czynienia ze zinternalizownymi kosztami 

środowiskowymi i zasobowymi uwzględnionymi już na poziomie analizy finansowej 

oraz z kosztami niezinternalizowanymi. 

 

Niezinternalizowane koszty zasobowe mają szanse rosnąć obniżając ekonomiczną stopę 

zwrotu, co bynajmniej nie jest sygnałem negatywnym. Wynika to bowiem z 

doskonalenia metod identyfikacji i kwantyfikacji tych kosztów. W bieżącym cyklu 

obliczeniowym pieniężna wycena tych kosztów nie zmienia ekonomicznej stopy zwrotu 

w sposób znaczący – z uwagi na rząd wielkości tych efektów – znacznie niższy niż 

pozostałych strumieni finansowych.  

 

Niezinternalizowane koszty środowiskowe referujące do pieniężnej wyceny 

niezadawalającej jakości środowiska podlegają zmianom wynikającym z dwóch 

podstawowych czynników: zmian jakości tego środowiska oraz poziomu dobrobytu 

wpływającego bezpośrednio na postrzegania stanu środowiska jako mniej lub bardziej 

ważny problem. Możliwa zatem jest sytuacja kiedy poprawa dobrobytu spowoduje 

wyższą pieniężną wycenę niekorzyści nawet w sytuacji poprawy jakości środowiska. 

Koszty środowiskowe mogą zatem hipotetycznie wzrosnąć mimo poprawy stanu wód. 

Dlatego też na zmiany ekonomicznej stopy zwrotu należy patrzeć z dużą ostrożnością 

i świadomością, że nie osiągnie ona nigdy 100% z uwagi na preferencje określonej 

subpopulacji osób, których nigdy nie zadowoli bieżący stan jakościowy wód. 

 

Reasumując, pozytywnym zjawiskiem jest utrzymująca się pełna stopa zwrotu na 

poziomie finansowym. Skale niezbędnych zmian na tym poziomie wyznaczają wskaźniki 

procentowe usług świadczonych z pełnym zwrotem kosztów. 

 

7.2. Możliwości poprawy stopy zwrotu kosztów w sektorze rolniczym 

 

Wsparcie ze środków publicznych prac związanych z melioracjami podstawowymi 

i szczegółowymi jest wyjątkowo wysokie. Badania finansowej stopy zwrotu na poziomie 

pojedynczych województw (Rysunek 11) wskazują jednak, że możliwe jest znacznie 

intensywniejsze zaangażowanie beneficjentów. Porównując jednak wyniki uzyskane w 

poprzednim cyklu obliczeniowym do rezultatów bieżących trudno jest mówić o 

pozytywnym kierunku zmian. Finansowa stopa zwrotu w 2006 roku wynosiła dla całej 

Polski 49,4%52 a w 2010 – 25,9% (patrz Tabela 64). Taki drastyczny spadek jest efektem 

dwóch zjawisk mających miejsce pomiędzy 2006 a 2010:  

                                                 
52: Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach dorzeczy w Polsce. Praca dla Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, MGGP, Kraków 2009, tab. 48, str. 78. 
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 wzrostu wydatków ogółem na utrzymanie melioracji (podstawowych 

i szczegółowych) o blisko 30%, 

 spadku partycypacji w tych kosztach przez użytkowników o 23%. 

O ile pierwsze zjawisko jest jak najbardziej wskazane, to drugie wyraźnie wskazuje na 

efekt „wypychania” – środki publiczne nie mobilizują do zwiększenia wkładu własnego 

użytkowników, ale wręcz zastępują ten wkład. Analiza prowadzona na poziomie całego 

kraju (pomijająca lokalne rozwiązania, być może efektywniejsze) wskazuje na 

nieefektywny mechanizm łączenia środków publicznych z wkładem użytkowników. 

 

Co prawda ekonomiczna stopa zwrotu zmalała nieco w badanym okresie, jednak z uwagi 

na spore zastrzeżenia metodyczne do rachunku kosztów środowiskowych trudno 

zmianę o pół punktu procentowego (z 7,5% do 8%) traktować w kategoriach sukcesu. 

Wydaje się bowiem, że z uwagi na brak systematycznego monitoringu spływów 

powierzchniowych na terenie Polski umyka w obliczeniach rosnąca presja 

środowiskowa sektora rolniczego. Do postawienia takiej hipotezy skłania pomiar 

efektów tej rosnącej presji – w postaci obszarów zagrożonych eutrofizacją. Badania 

IUNG z 2011 roku53 wskazują na rosnący obszar zagrożony eutrofizacją. Wspomniane 

badania nie rozstrzygają jednak o udziale poszczególnych sprawców na pomierzony 

efekt finalny. Przypisanie winy za pogorszenie stanu następuje bardziej intuicyjnie niż 

na zasadzie bilansu ładunków zanieczyszczeń. W efekcie hipotetycznego udoskonalenia 

metodyki obliczeń koszty środowiskowe generowane przez sektor rolniczy mogą 

wzrosnąć a ekonomiczna stopa zwrotu – ulec obniżeniu. Będzie to jednak efekt 

metodyczny, a nie statystyczny.  

 

Podstawowym obszarem gdzie możliwa jest realna poprawa zasady płaci użytkownik i 

płaci zanieczyszczający - jest poziom finansowy. Rozpoczynając od udoskonalenia 

mechanizmów gwarantujących udział własny beneficjentów w pracach utrzymaniowych 

melioracji po obciążenia użytkowników z tytułu zrzutów rozproszonych, choćby w 

postaci ryczałtowych opłat za brak oczyszczania ścieków, brak płyt i zbiorników na 

obornik itp. Ostatnim istotnym elementem poprawy zasady odpłatności za korzystanie z 

wód jest wprowadzenie opłat za pobór wód do nawodnień i napełnień stawów do 

hodowli ryb. Prace zmierzające do wprowadzenia ostatnich z wymienionych opłat są wg 

stanu na grudzień 2013 kontynuowane. 

 

 

 

 

 

                                                 
53Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Puławy 2011 
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7.3.  Możliwości poprawy stopy zwrotu kosztów w sektorze przemysłowym 

 

Na poziomie finansowym sektor przemysłowy jako jedyny w Polsce ponosi pełne koszty 

utrzymywanej przez siebie infrastruktury związanej z indywidualnym poborem wód 

oraz zrzutem ładunków zanieczyszczeń. Pewne kontrowersje wzbudzają zapisane 

w polskim prawie zwolnienia z opłat za pobór zwrotnych wód chłodniczych oraz 

wykorzystanie wody do celów hydroenergetycznych. Według bieżącego stanu na 

grudzień 2013 toczą się kolejne prace na rzecz obciążenia energetycznego 

wykorzystania wód, co nie rozwiewa pewnych wątpliwości metodycznych. Sam pobór 

wód przez energetykę cieplną (zawodową i przemysłową) na cele chłodnicze 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 63,4%54 poboru wód ogółem. Nie 

można więc zaprzeczyć stwierdzeniu, że opłatami za pobór nie było objętych 

przynajmniej 63% ujmowanej wody w Polsce. W praktyce odsetek ten jest wyższy gdyż 

oprócz wód chłodniczych z opłat wyłączony jest bowiem pobór wód powierzchniowych 

do nawodnień i napełnień stawów, to zjawisko było jednak analizowane w rozdziale 

dotyczącym zwrotu kosztów za usługi wodne w rolnictwie. Wprowadzenie opłaty za 

pobór zwrotny wymaga jednak odpowiedzi na przynajmniej dwa pytania: 

 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. Rozważania związane z możliwymi do uzyskania kwotami – jako 

rezultat przemnożenia wykorzystywanej ilości wody (do chłodzenia) i hipotetycznych 

stawek, są prowadzone, jednak są to działania o charakterze funduszowym (mające na 

celu wygenerowanie określonych środków). Wprowadzenie minimalnej odpłatności jest 

o tyle uzasadnione, że zlikwiduje kontrowersje pomiędzy Rządem RP a Komisją 

Europejską związane z wdrażaniem zasady „płaci użytkownik”. Działania takie nie 

wpłyną jednak istotnie na wzrost wskaźnika zwrotu kosztów. Przemysł w 

przytłaczającej większości wywiązuje się z płatności za korzystanie ze środowiska więc 

stuprocentowa stopa zwrotu na poziomie finansowym nie ulegnie zmianie. 

 

7.4.  Możliwości poprawy stopy zwrotu kosztów w innych obszarach 

działalności 

 

W zakresie hydroenergetycznego korzystania z wód, rozwiązaniem problemu będzie 

wprowadzenie opłaty nawiązującej do generowanych kosztów środowiskowych. Dla 

śródlądowego transportu wodnego próby podniesienia opłat do poziomu 

                                                 
54 Wartość szacunkowa. GUS nie podaje ilości wody pobranej na cele chłodnicze lecz jedynie ilość ścieków 
chłodniczych.  
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umożliwiającego zwrot kosztów na poziomie finansowym doprowadzą do całkowitej 

likwidacji tej formy transportu. Dla ochrony przeciwpowodziowej dopóki świadczona 

jest ona na zasadach właściwych dobrom publicznym oczekiwana stopa zwrotu wynosi 

zero55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Dążenie do pełnej stopy zwrotu w ochronie powodziowej jest całkowitym nieporozumieniem. Nie 
oznacza to jednak, że pewne mechanizmy cenowe są w tym zakresie bezcelowe lub bezsensowne. Dopóki 
koszty ochrony dla beneficjentów wynoszą zero dopóty ich skłonność do podejmowania samodzielnych 
działań na rzecz zmniejszenia ryzyka jest ograniczona a oczekiwania dotyczące stopnia ochrony bardzo 
wysokie. Częściowa partycypacja w kosztach pozwoliłaby na osiągnięcie pewnej równowagi pomiędzy 
ograniczonymi finansowo możliwościami zapewnienia tej ochrony a nieograniczonymi oczekiwaniami 
dostarczenia tej ochrony po cenie zerowej.  
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8. Analiza działań w celu przeciwdziałania zmianom 
klimatu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej 

 

Niniejszą analizę wykonano w oparciu o zapisy Białej Księgi Komisji Europejskiej 

„Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (COM(2009)147), wraz 

z uzupełniającymi dokumentami sektorowymi dotyczącymi: rolnictwa (SEC(2009)417), 

zdrowia (SEC(2009)416), oraz kwestii związanych z wodą, wybrzeżami i morzem 

(SEC(2009)386). Ponadto, przeanalizowano zapisy „Planu ochrony zasobów wodnych 

Europy” (COM(2012) 673).  

W Białej Księdze Komisji Europejskiej „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy 

działania”, określono ramy na rzecz zmniejszenia wrażliwości UE na oddziaływanie 

zmian klimatu. Celem ram adaptacyjnych jest osiągnięcie w UW takiej zdolności 

adaptacji, by mogła ona stawić czoła skutkom zmian klimatu.  

W dokumencie podkreśla się, iż zmiany klimatu będą miały znaczne negatywne skutki 

dla gospodarki i społeczeństwa. Wpływ ten odczuwalny będzie w następujących 

sektorach: 

 rolnictwa, 

 leśnictwa, 

 rybołówstwa i akwakultury,  

 energetyki, 

 infrastruktury i transportu,  

 turystyki.  

Ponadto, zmiany klimatu będą wywierać znaczny wpływ na zdrowie ludzi oraz 

środowisko roślin i zwierząt. Spowodują również zmiany w zakresie jakości  

i dostępności zasobów wodnych, które to mają wpływ na szereg sektorów, w tym na 

produkcję żywności. Zmiany klimatu będą powodować przyspieszenie procesu 

zanikania ekosystemów i utraty różnorodności biologicznej.  

 

Proponowane ramy działań unijnych będą wdrażane etapowo. W fazie I (2009-2012), w 

której ustanowiono podstawy dla przygotowania kompleksowej strategii adaptacyjnej, 

uwagę poświęcono czterem następującym grupom działań: 

 

1) tworzenie trwałych podstaw wiedzy na temat oddziaływania skutków 

zmian klimatu 

Działania (UE i Państwa Członkowskie): 

 podjęcie kroków niezbędnych do ustanowienia do 2011 r. systemu 

wymiany informacji; 

 opracowanie do 2011 r. metod, modeli, zestawów danych i narzędzi 

prognostycznych; 

 opracowanie do 2011 r. wskaźników służących lepszemu monitorowaniu 

oddziaływania zmian klimatu, w tym także wskaźników wrażliwości oraz 

postępów w procesie adaptacji; 
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 dokonanie do 2011 r. oceny kosztów i korzyści poszczególnych wariantów 

adaptacji. 

 

2) włączenie adaptacji do kluczowych dziedzin politycznych UE 

Działania (UE i Państwa Członkowskie): 

 poprawa zdolności adaptacji polityki zdrowotnej i społecznej; 

 poprawa zdolności adaptacji sektora rolnictwa i leśnictwa; 

 poprawa zdolności adaptacji różnorodności biologicznej, ekosystemów i 

wody; 

 poprawa zdolności adaptacji obszarów przybrzeżnych i morskich; 

 poprawa zdolności adaptacji systemów produkcyjnych i infrastruktury 

fizycznej; 

 

3) stosowanie kombinacji instrumentów politycznych (instrumenty rynkowe, 

wytyczne, partnerstwa publiczno-prywatne) celem zapewnienia skutecznej 

realizacji procesu adaptacji  

Działania (UE i Państwa Członkowskie): 

 oszacowanie kosztów adaptacji w przypadku poszczególnych obszarów 

polityki, tak by mogły one zostać uwzględnione w przyszłych decyzjach 

finansowych; 

 dalsze badanie możliwości wykorzystania innowacyjnych środków 

finansowania na cele adaptacji; 

 zbadanie możliwości w zakresie ubezpieczeń i innych produktów 

finansowych uzupełniających środki adaptacyjne i funkcjonujących jako 

instrumenty podziału ryzyka; 

 zachęcanie państw członkowskich do wykorzystywania dochodu 

uzyskanego w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 

emisji na potrzeby adaptacji; 

 

4) nasilenie międzynarodowej współpracy w zakresie adaptacji 

Działania (UE i Państwa Członkowskie): 

 podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia do dnia 1 września 2009 r. 

zespołu kierującego ds. oddziaływania i adaptacji w celu zacieśnienia 

współpracy w zakresie adaptacji; 

 wspieranie dalszych prac nad rozwojem krajowych i regionalnych 

strategii adaptacyjnych, tak by ich stosowanie było obowiązkowe 

począwszy od 2012 r. 

W fazie II, rozpoczynającej się w 2013 roku, planuje się wdrożenie kompleksowej 

unijnej strategii adaptacyjnej.  

 

Kluczowym jest zrozumienie przez decydentów politycznych skutków zmian klimatu 

oraz opracowanie i wdrożenie strategii politycznych w celu zapewnienia optymalnego 

stopnia adaptacji.  
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Wdrożenie działań i strategii proponowanych i wspieranych  przez UE w omawianym 

dokumencie przyczyni się do zwiększenia zdolności adaptacji do zmian klimatu a tym 

samym wpłynie pozytywnie na poszczególne sektory gospodarki i formy korzystania z 

wód. Dzięki wprowadzonym działaniom możliwe będzie zmniejszenie skutków 

negatywnego oddziaływania zmian klimatu. Wprowadzenie wsparcia w sektorze 

rolnictwa wpłynie pozytywnie na wielkość zbiorów i gospodarkę hodowlaną, poprzez 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Intensyfikacja 

szkoleń i wprowadzanie nowych technologii ułatwiać będzie proces adaptacji do zmian 

klimatu. Zaktualizowanie strategii leśnictwa i zainicjowanie debaty na temat podejścia 

do ochrony lasów i systemów informacji o lasach przyczynić się może  do poprawy stanu 

i produktywności lasów. Działania w zakresie wdrażania strategii koncentrujących się 

na zarządzaniu zasobami wodnymi, gruntowymi oraz ich ochronie przyczynią się do 

utrzymania i przywrócenia zdrowych i sprawnie funkcjonujących ekosystemów 

zdolnych do adaptacji i zmian klimatu, a także do zapobiegania katastrofom. 

Zapewnienie uwzględnienia kwestii adaptacji na obszarach przybrzeżnych i morskich 

w ramach zintegrowanej polityki morskiej, w procesie wdrażania dyrektywy ramowej 

w sprawie strategii morskiej oraz w ramach reformy wspólnej polityki rybołówstwa 

przyczyni się do poprawy zdolności adaptacji środowiska morskiego oraz do 

usprawnienia procesu adaptacji. Działania prowadzące do uwzględnienia skutków 

zmian klimatu w strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej, opracowanie 

metodologii dotyczących projektów infrastrukturalnych w zakresie przystosowania do 

zmian klimatu oraz zbadanie możliwości uczynienia oceny oddziaływania zmian klimatu 

warunkiem dla dokonywania publicznych i prywatnych inwestycji przyczyni się do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i złagodzenia negatywnych skutków zmian 

klimatu.  

 

Zapisy Planu ochrony zasobów wodnych Europy zmierzają do osiągnięcia celu,  

polegającego na usunięciu przeszkód utrudniających działania na rzecz ochrony 

zasobów wodnych Europy. Podstawą planu jest dogłębna ocena polityki prowadzonej w 

tej dziedzinie. W planie przedstawiono główne działania, jakie powinny podjąć 

podmioty odpowiedzialne za gospodarkę wodną i decydenci, aby rozwiązać problemy 

dotyczące środowiska wodnego. 

 

Propozycje działań określone w planie ochrony zasobów wodnych Europy 

przedstawiają się  następująco: 

1) ustalanie cen wody sprzyjające jej oszczędzaniu, 

2) stosowanie pomiarów zużycia wody, 

3) zmniejszenie użytkowania wody w rolnictwie, 

4) zmniejszenie nielegalnego poboru lub spiętrzania wody, 

5) wiedza na temat zużycia wody (np. wody wirtualnej w towarach w handlu 

ogólnoświatowym), 

6) maksymalizacja stosowania środków w zakresie naturalnego potencjału     

retencyjnego (zielona infrastruktura), 
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7) wydajne urządzenia związane z wodą w budynkach, 

8) ograniczenie wycieków, 

9) maksymalizacja wtórnego wykorzystania wody, 

10)  lepsze zarządzanie, 

11)  wdrożenie rachunków wody, 

12)  wdrożenie przepływu hydrobiologicznego, 

13)  stosowanie poziomów docelowych, 

14)  ograniczenie ryzyka wystąpienia powodzi, 

15)  ograniczenie ryzyka wystąpienia suszy, 

16)  lepsze obliczanie kosztów i korzyści, 

17)  lepsza baza wiedzy, 

18)  wspieranie krajów rozwijających się, 

19)  przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 

20)  kwestie przekrojowe. 

Realizacja działań przedstawionych w planie ma doprowadzić do zrównoważenia 

wszystkich działań, które mają wpływ na wodę, zapewniając w ten sposób dostępność 

wody dobrej jakości na potrzeby zrównoważonego i sprawiedliwego użytkowania. Ten 

cel został już określony w dyrektywie RDW. Plan ochrony zasobów wodnych Europy 

pomoże go osiągnąć dzięki określeniu przeszkód oraz sposobów ich pokonania. 

 

W analizowanym dokumencie odniesiono się do wdrożenia zasady „zanieczyszczający 

płaci”. W art. 9 RDW wprowadzono zasadę zwrotu kosztów (w tym kosztów 

ekologicznych i materiałowych) za usługi wodne, z uwzględnieniem powyższej zasady. 

Ocena planów PGWD na podstawie dyrektywy RDW wykazuje, że nie we wszystkich 

państwach członkowskich i sektorach wykorzystujących wodę stosuje się zachęty 

cenowe i przejrzyste ustalanie cen wody, między innymi z powodu braku pomiarów 

zużycia wody. Tylko w 49 % planów PGWD przewidziano zmianę systemu ustalania cen 

wody w celu wsparcia wydajniejszego użytkowania wody, a środki na rzecz poprawy 

pomiarów zużycia wody uwzględniono jedynie w 40% planów. Brak wyceny cennego 

zasobu, jakim jest woda, można uznać za dotację szkodliwą dla środowiska naturalnego. 

Ponadto wąska wykładnia pojęcia usług wodnych stosowana przez niektóre państwa 

członkowskie utrudnia postępy w realizacji polityki zwrotu kosztów poza wodą pitną i 

siecią kanalizacyjną. Ta sytuacja znacząco ogranicza potencjalne oddziaływanie 

odnośnych przepisów dyrektywy RDW. 

Aby zapewnić zgodność z art. 9, Komisja będzie dążyć do ułatwiania ich wdrażania; w 

tym celu opracuje wytyczne w ramach wspólnej strategii wdrażania.  Pomoże to w 

określeniu środków w zakresie efektywności wodnej, a także we wdrażaniu zasady 

„zanieczyszczający płaci”.  
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Wodochłonność 

 

Wskaźnikiem ekonomicznym, który dobrze opisuje wielkość zużytej wody do 

intensywności procesów gospodarczych jest wodochłonność gospodarki. W poniższej 

charakterystyce wykorzystano następujące mierniki:  

1) Wodochłonność PKB ogółem (zużycie wody ogółem/PKB), jednostki: tys. m3/mln zł – 

czyli wskaźnik obliczany jako stosunek zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej 

i ludności do wartości PKB.  

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

wytworzone w sektorze przemysłowym), jednostki: tys. m3/mln zł - czyli wskaźnik 

obliczany jako stosunek zużycia wody w przemyśle do wartości PKB.  

 

Obliczenia przeprowadzono w dwóch wersjach: według kategorii opisanych w punktach 

(1) i (2), oraz z pominięciem zużycia wody chłodniczej (zwrotnej) zużywanej w 

procesach energetycznego spalania paliw. Wyłączenie zwrotnego zużycia wody 

chłodniczej wynika z faktu, iż:  

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.  

 

Ze względu na sposób agregacji danych statystycznych dot. działalności gospodarczej w 

odniesieniu do jednostek administracyjnych, przyjęto, że analiza zostanie wykonana dla 

każdego z województw, a następnie dla  obszarów dorzecza Wisły i Odry. Interpolacja 

takich wartości jak PKB z obszaru województw na dorzecza 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. Wszystkie obliczenia wykonano zatem w 

pierwszej kolejności dla województw, a następnie dla dorzecza Wisły i Odry. 

Województwo zostało zaklasyfikowane do danego dorzecza, jeśli ponad 50% jego 

powierzchni zawiera się w jego granicach. I tak do dorzecza Odry zaliczono 

województwa: 

 zachodniopomorskie, 

 lubuskie, 

 wielkopolskie, 

 dolnośląskie 

 opolskie, 

 śląskie. 

Natomiast na potrzeby analizy, do dorzecza Wisły zaklasyfikowano w całości 

województwa: 

 kujawsko-pomorskie, 
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 lubelskie, 

 łódzkie, 

 małopolskie, 

 mazowieckie, 

 podkarpackie, 

 podlaskie, 

 pomorskie, 

 świętokrzyskie, 

 warmińsko-mazurskie.  

Wartości uzyskane dla analizowanych województw oraz dorzeczy zostały odniesione do 

wartości średnich dla Polski.  

Dane do poniższych analiz zaczerpnięto z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego: 

„Produkt Krajowy Brutto – Rachunki regionalne w 2010 r., Katowice, 2012 oraz „Ochrona 

Środowiska 2011”,  Warszawa 2011. 

 

 

Wariant I 

 

a) wodochłonność PKB ogółem 

 

Wodochłonność PKB ogółem  
  ż          ół  

   
  [tys. m3/mln zł] 
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Tabela 77. Wodochłonność PKB ogółem dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry w 2010 r. 

Województwo 

 

Zużycie wody 

potrzeby gospodarki 

narodowej i ludności 

[hm3] 

PKB 

[mln zł] 

Wskaźnik 

wodochłonności 

[tys. m3/mln zł PKB] 

Zachodniopomorskie 1612,4 54647 29,51 

Lubuskie 89,5 31684 2,82 

Wielkopolskie 1539,3 131885 11,67 

Dolnośląskie 424 120120 3,53 

Opolskie 110,3 30380 3,63 

Śląskie 400,7 184038 2,18 

Dorzecze Odry 4176,2 552754 7,56 

Kujawsko-pomorskie 216,9 64379 3,37 

Lubelskie 348 54042 6,44 

Łódzkie 291,6 86765 3,36 

Małopolskie 492,7 104089 4,73 

Mazowieckie 2764,5 315826 8,75 

Podkarpackie 271,7 52512 5,17 

Podlaskie 79,4 32090 2,47 

Pomorskie 201,1 79577 2,53 

Świętokrzyskie 1385,6 35681 38,83 

Warmińsko-mazurskie 128,8 38871 3,31 

Dorzecze Wisły 6180,3 863832 7,15 

Polska 10356,5 1416585 7,31 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: „Produkt Krajowy Brutto – 
Rachunki regionalne w 2010 r., Katowice, 2012 oraz Ochrona Środowiska 2011,  
Warszawa 2011. 
 

 

Wodochłonność PKB ogółem w dorzeczu Odry w 2010 roku wynosiła 7,56 [tys. m3/mln 

zł], a w dorzeczu Wisły była nieznacznie niższa i wynosiła 7,15 [tys. m3/mln zł]. Średnia 

dla Polski kształtowała się na poziomie 7,31 [tys. m3/mln zł], przy czym najniższą 

wodochłonność odnotowano w województwie śląskim (2,18 tys. m3/mln zł), a 

najwyższą w województwie świętokrzyskim (38,83 tys. m3/mln zł). 

 

b) wodochłonność produkcji przemysłowej 

 

Wodochłonność produkcji przemysłowej =
                        

                                      
 [tys. m3/mln zł] 

 
 
 
 
 



Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy 

120 

 

Tabela 78. Wodochłonność produkcji przemysłowej dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry w 2010 r. 

Województwo 
 

Zużycie wody 
w przemyśle 

[hm3] 

PKB wytworzone 

w sektorze 

przemysłowym 

[mln zł] 

Wskaźnik 

wodochłonności 

produkcji 

przemysłowej 

[tys. m3/mln zł PKB] 

Zachodniopomorskie 1500,8 10055 149,26 
Lubuskie 11,2 9537 1,17 
Wielkopolskie 1267,1 35873 35,32 
Dolnośląskie 117,6 42522 2,77 
Opolskie 40 8810 4,54 
Śląskie 137,3 62573 2,19 
Dorzecze Odry 3074 169370 18,15 
Kujawsko-pomorskie 76,1 16481 4,62 
Lubelskie 111,7 10268 10,88 
Łódzkie 106,6 24728 4,31 
Małopolskie 301,1 23108 13,03 
Mazowieckie 2434,2 48321 50,38 
Podkarpackie 152,4 14178 10,75 
Podlaskie 12,8 6258 2,05 
Pomorskie 97,6 19098 5,11 
Świętokrzyskie 1269,5 9313 136,32 
Warmińsko-mazurskie 26,4 9329 2,83 
Dorzecze Wisły 4588,4 181082 25,34 
Polska 7662,2 349896 21,90 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: „Produkt Krajowy Brutto – 
Rachunki regionalne w 2010 r., Katowice, 2012 oraz Ochrona Środowiska 2011,  
Warszawa 2011. 
 

Wodochłonność produkcji przemysłowej w dorzeczu Odry w 2010 roku wynosiła 18,15 

[tys. m3/mln zł], a w dorzeczu Wisły była znacznie wyższa i wynosiła 25,34 [tys. m3/mln 

zł]. Średnia dla Polski kształtowała się na poziomie 21,90 [tys. m3/mln zł], przy czym 

najniższą wodochłonność produkcji przemysłowej, podobnie jak dla wskaźnika 

wodochłonności PKB, odnotowano w województwie śląskim (2,19 tys. m3/mln zł), a 

najwyższą w województwie świętokrzyskim (136,32 tys. m3/mln zł). 

 

Wariant II – z pominięciem zużycia wody chłodniczej 

 

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. 
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a) wodochłonność PKB ogółem 

 

Tabela 79. Wodochłonność PKB ogółem (z pominięciem wód chłodniczych) dla obszarów dorzeczy 

Wisły i Odry w 2010 r. 

Województwo 
 

Zużycie wody 
potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności 

[hm3] 

PKB 

[mln zł] 

Wskaźnik 

wodochłonności 

[tys. m3/mln zł 

PKB] 

Zachodniopomorskie 159,7 54647 2,92 
Lubuskie 89 31684 2,81 
Wielkopolskie 309,1 131885 2,34 
Dolnośląskie 372,6 120120 3,10 
Opolskie 107,7 30380 3,55 
Śląskie 398 184038 2,16 
Dorzecze Odry 1436,1 552754 2,60 
Kujawsko-pomorskie 206,5 64379 3,21 
Lubelskie 270,7 54042 5,01 
Łódzkie 291 86765 3,35 
Małopolskie 241,1 104089 2,32 
Mazowieckie 399,3 315826 1,26 
Podkarpackie 130,3 52512 2,48 
Podlaskie 78,9 32090 2,46 
Pomorskie 155 79577 1,95 
Świętokrzyskie 127,1 35681 3,56 
Warmińsko-mazurskie 113,1 38871 2,91 
Dorzecze Wisły 2013 863832 2,33 
Polska 3449,1 1416585 2,43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: „Produkt Krajowy Brutto – 
Rachunki regionalne w 2010 r., Katowice, 2012 oraz Ochrona Środowiska 2011,  
Warszawa 2011. 
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b) wodochłonność produkcji przemysłowej 
 
Tabela 80. Wodochłonność produkcji przemysłowej (z pominięciem wód chłodniczych) dla 

obszarów dorzeczy Wisły i Odry w 2010 r. 

Województwo 
 

Zużycie wody 
w przemyśle 

[hm3] 

PKB wytworzone 

w sektorze 

przemysłowym 

[mln zł] 

Wskaźnik 

wodochłonności 

produkcji 

przemysłowej 

[tys. m3/mln zł PKB] 

Zachodniopomorskie 48,1 10055 4,78 
Lubuskie 10,7 9537 1,12 
Wielkopolskie 36,9 35873 1,03 
Dolnośląskie 66,2 42522 1,56 
Opolskie 37,4 8810 4,25 
Śląskie 134,6 62573 2,15 
Dorzecze Odry 333,9 169370 1,97 
Kujawsko-pomorskie 65,7 16481 3,99 
Lubelskie 34,4 10268 3,35 
Łódzkie 106 24728 4,29 
Małopolskie 49,5 23108 2,14 
Mazowieckie 69 48321 1,43 
Podkarpackie 11 14178 0,78 
Podlaskie 12,3 6258 1,97 
Pomorskie 51,5 19098 2,70 
Świętokrzyskie 11 9313 1,18 
Warmińsko-mazurskie 10,7 9329 1,15 
Dorzecze Wisły 421,1 181082 2,33 
Polska 754,8 349896 2,16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: „Produkt Krajowy Brutto – 
Rachunki regionalne w 2010 r., Katowice, 2012 oraz Ochrona Środowiska 2011,  
Warszawa 2011. 
 
Statystykę zużycia wody w Polsce zdominowało zużycie na cele chłodnicze (zwrotne). 

Realny obraz dają dopiero rezultaty obliczeń pomijających ten sposób wykorzystania 

wody – zaprezentowane w wariancie II.  

Wodochłonność PKB ogółem (z pominięciem zużycia wody chłodniczej) w dorzeczu 

Odry w 2010 roku wynosiła 2,60 [tys. m3/mln zł], a w dorzeczu Wisły: 2,33 [tys. 

m3/mln zł].  Wskaźniki wodochłonności produkcji przemysłowej w tym wariancie były 

nieznacznie niższe od wodochłonności PKB ogółem.  
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Efektywność wykorzystania zasobów wodnych  

 

W Projekcie KLIMAT56 - „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę 

i społeczeństwo”, Zadanie 3: „Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami 

geologicznymi i leśnymi kraju” określono potrzeby wodne w Polsce w różnych branżach 

gospodarki w 2030 roku z uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania. 

Efektem zadania było opracowanie prognozy potrzeb wodnych głównych 

użytkowników wody w Polsce i porównanie jej ze stanem obecnym (przyjmując za 

bazowy rok 2007).  

W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane na rok 2030 potrzeby wodne 

najbardziej wodochłonnych sekcji gospodarki. Dane wskazują na możliwe kierunki 

zmian. Zsumowane prognozy potrzeb wodnych w badanych sekcjach gospodarki 

polskiej uwzględniające procentowe zmiany w stosunku do roku  bazowego, pozwalają 

na ewentualne wyciąganie wniosków dla tworzenia strategii gospodarowania wodą.  
 

Tabela 81. Prognozowane na rok 2030 potrzeby wodne najbardziej wodochłonnych sekcji 
gospodarki 

 
 

Potrzeby wodne 
 

A2 A1B B1 

scenariusz 
regionalny 

scenariusz 
rynkowy 

scenariusz 
zrównoważony 

% 
GOSPODARKA KOMUNALNA – 
wariant ekologiczny 

+3 +15 +2 

GOSPODARKA KOMUNALNA - 
wariant dynamiczny 

+50 +70 +50 

ENERGETYKA – wariant 
ekologiczny 

-9 -13 -60 

ENERGETYKA - wariant 
dynamiczny 

+20 +13 +7 

PRZETWÓRSTWO 
PRZEMYSŁOWE – wariant 
ekologiczny 

+75 +60 40 

PRZETWÓRSTWO 
PRZEMYSŁOWE - wariant 
dynamiczny 

+90 +110 +75 

POLSKA WARIANT ekologiczny 0 -2 -50 
POLSKA WARIANT dynamiczny +30 +30 +20 
Źródło: KLIMAT - „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo”, 
Zadanie 3: „Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi 
kraju”, IMGW, Kraków 2011. 
 

W wariancie ekologicznym określono najbardziej wodooszczędne prognozy. Wariant 

dynamiczny jest mniej wodooszczędny. 

                                                 
56 IMGW Kraków (2011) Projekt KLIMAT - „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę 
i społeczeństwo”, Zadanie 3: „Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi 
kraju”, Okres sprawozdawczy: styczeń 2011 – grudzień 2011, Zespół wykonujący: IMGW, PIG-PIB, IBL.  
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Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, iż w scenariuszu zrównoważonym 

(POLSKA WARIANT ekologiczny), możliwy jest nawet 50% spadek potrzeb wodnych, a 

w pozostałych scenariuszach potrzeby wodne całej gospodarki pozostaną na obecnym 

poziomie. 

W wariancie dynamicznym, prognozowany jest wzrost potrzeb wodnych na podobnym 

poziomie w scenariuszu rynkowym (A1B) zakładającym duży wzrost gospodarczy, a 

nowe technologie wprowadzane tylko w uzasadnionych ekonomicznie sytuacjach, i 

regionalnym (A2), zakładającym najniższy wzrost gospodarczy i niewielki udział 

nowych, przyjaznych środowisku technologii. Zatem mimo różnic w wielkości produkcji 

energii, potrzeby wodne we wszystkich scenariuszach wariantu dynamicznego będą na 

zbliżonym poziomie – zwiększą się od 20 do 30%. 
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Wnioski 

 

Obserwacje zmian, które dokonały się pomiędzy 2006 a 2010 rokiem pozwalają na 

sformułowanie kilku spostrzeżeń, które należy jednak traktować z pewną ostrożnością, 

próby badawcze w sektorze komunalnym nie były do końca porównywalne. W 

badaniach dla roku 2010 brak jest operatorów działających na obszarze RZGW w 

Poznaniu i Warszawie. 

1. Odnotowano bardzo niewielkie zmiany w metodyce analizy, w kilku przypadkach 

uszczegółowiono zakres badań poprzez obliczenie dodatkowych wskaźników.  

2. Wartość rynku usług wod-kan (mierzona przychodami ze sprzedaży usług) 

wzrosła dość znacznie w okresie, który upłynął pomiędzy poprzednim a 

bieżącym cyklem obliczeniowym (2006-2010). Dane, które zawiera Tabela 82 

należy interpretować ze świadomością, że wielkości rynku pokazywane są w 

cenach bieżących. Wskaźnik zmian cen (CPI) zwany potocznie inflacją wyniósł 

dla analizowanego okresu 13,4%. Za wzrost odpowiedzialna jest głównie 

dynamika odbioru ścieków (wzrosła zarówno ilość jak i cena usługi). 

 
Tabela 82.  Zmiany wielkości rynku usług wod-kan w Polsce 

 

2006 2010 Dynamika 

Zaopatrzenie w wodę, przychody w mln zł 4,3 4,9 14,0% 
Odbiór i oczyszczanie ścieków, przychody w mld zł 3,4 5,7 67,6% 
Razem, przychody ze sprzedaży obu usług w mld zł 7,7 10,6 37,7% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

3. Przeciętny wydatek na zakup wody osiągnął  w 2010 roku 112 zł/osobę/rok a 

odbiór ścieków wymagał poniesienia kolejnych wydatków w wysokości 138 zł. 

Możliwość dodania tych kwot istnieje wyłącznie w odniesieniu do subpopulacji 

mieszkańców posiadającej dostęp do obu sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Łączne roczne wydatki wyniosły zatem 250 zł/os. 

4. Istnieje bardzo duża asymetria w podziale rynku zdezagregowanego wg form 

własności operatorów. Zarówno proces zaopatrzenia w wodę jak i odbioru 

ścieków jest zdominowany przez spółki prawa handlowego przy czym trend ten 

ulega pogłębieniu (rola podmiotów działających na podstawie przepisów prawa 

handlowego – rośnie). Zmiany struktury rynku przedstawia Tabela 83. 
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Tabela 83. Zmiany struktury rynku usług wod-kan w Polsce 

Status prawny 

Rynek 

zaopatrzenia w 

wodę 

Rynek odbioru i 

oczyszczania 

ścieków 

2006 2010 2006 2010 

Zakłady budżetowe i inne podmioty działające w 

oparciu o ustawę o finansach publicznych 48,0% 15,9% 41,5% 36,8% 

Spółki 50,0% 83,3% 56,1% 62,5% 

Pozostałe 2,0% 0,8% 2,4% 0,7% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

5. Stopa zwrotu obu usług na poziomie finansowym przekracza 100% - w ujęciu 

średnim dla całego badanego obszaru, zarówno w I jak i II cyklu planistycznym. 

Nie oznacza to jednak, że wszyscy operatorzy działają przy pełnym pokryciu 

kosztów przychodami. Szczegóły wraz z odniesieniami historycznymi do 

poprzedniego roku bazowego 2006 prezentuje Tabela 84. 

 
Tabela 84. Zmiany finansowych stóp zwrotu dla zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków pomiędzy 

2006 i 2010 

 

Finansowa 

stopa zwrotu, 

średnia 

ważona 

Liczba operatorów 

Z przychodami nie 

niższymi niż koszty 

Z przychodami 

poniżej kosztów 

 zaopatrzenie w wodę 

2010 103,3% 531 319 

2006 104,7% 882 569 

 

odbiór i oczyszczanie ścieków 

2010 105,9%                  413                     331  

2006 101,3% 542 675 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

6. Stratę przy zaopatrzeniu w wodę odnotowało 319 na 850 badanych podmiotów. 

Jednak 70% wody zostało sprzedane w warunkach pokrycia kosztów 

przychodami. Dla odbioru ścieków stratę wykazało 331 na 744 podmiotów, 

natomiast pełne pokrycie kosztów dotyczyło 79,4% świadczonej usługi. 

Wymienione wskaźniki procentowe dają lepszy obraz stopnia wdrożenia zasady 

„płaci użytkownik” na poziomie finansowym w sektorze wod-kan w Polsce. 

7. W 2010 r. zidentyfikowano na próbie badawczej a następnie doszacowana do 

całej zbiorowości operatorów wod-kan w Polsce ok.77 mln zł dotacji gmin do 

działalności zaopatrzenia w wodę. Analogiczne oszacowanie dla roku 2006 

opiewało na 37 mln zł. Przeciętna dotacja do 1 m3 wody wzrosła z 0,17 do 0,36 

zł/m3 wody sprzedanej gospodarstwom domowym. Zjawisko dotowania 

operatorów ma charakter rosnący zarówno co do kwoty, ilości operatorów jak 
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tez i ilości dotowanych usług. Jest to jeden z nielicznych negatywnych sygnałów 

ujawnionych w trakcie analizy sektora komunalnego. 

8. Rola opłat za korzystanie ze środowiska systematycznie maleje. Kwota 

uiszczonych opłat na 1 m3 usługi rośnie jedynie w cenach bieżących, maleje 

udział tych opłat liczonych jako odsetek kosztów świadczenia usług. Jest to chyba 

jedyna składowa kosztów która zmalała w okresie 2006-2010. Szczegóły 

przedstawia Tabela 85. Wskaźnik zmian cen (CPI) w badanym okresie wyniósł 

13,4%. Spadek jednostkowej opłaty w cenach stałych przypadającej na 1m3 

ścieków można jednak interpretować w kategoriach wysoce pozytywnych – jest 

to świadectwo coraz efektywniejszego, wysokosprawnego oczyszczania ścieków 

komunalnych w Polsce.  
 

Tabela 85. Rola opłat za korzystanie ze środowiska w kosztach zaopatrzenia w wodę i odbioru 

ścieków – porównanie sytuacji w 2006 i 2010 r. 

 

Zaopatrzenie w wodę Odbiór i oczyszczanie ścieków 

 

opłata za pobór w gr 

przypadająca na 1m3 

wody sprzedanej 

udział opłaty w 

koszcie 

jednostkowym 

opłata za zrzut 

w gr/1m3 

ścieków 

udział opłaty w 

koszcie 

jednostkowym 

     2006 6,8 2,81% 7,8 2,87% 

2010 7,9 2,50% 8,4 2,26% 

Dynamika 16,2% 

 

7,7% 

 Źródło: Opracowanie własne. 

 

9. Znacznie istotniejszą składową kosztów jest składowa wynikająca z odpisów 

amortyzacyjnych lub opłat za użyczenia majątku. Jest to prawie 18% kosztów 

zaopatrzenia w wodę i 30% kosztów odbioru ścieków. Zadziwiający jest spadek 

tych udziałów w kosztach w stosunku do roku 2006.  

 
Tabela 86. Zmiana jednostkowego kosztu z tytułu amortyzacji lub użyczenia majątku w latach 

2006-2010 

Cecha 
Jedno-

stka 

Zaopatrzenie w 

wodę 

Odbiór i oczyszczanie 

ścieków 

2006 2010 2006 2010 

Jednostkowy koszt z tytułu 

amortyzacji lub użyczenia  zł/m3 0,58 0,60 1,01 1,10 

Udział odpisów w jednostkowych 

kosztach  % 24,1% 17,8% 37,8% 29,7% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

10. Tak jak i w latach ubiegłych nie zidentyfikowano efektów skali w obu usługach 

(woda, ścieki). Wykazano pewne zróżnicowanie kosztów po formach własności 

jednak różnice nie są istotne statystycznie. 
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11. Porównanie finansowych stóp zwrotu dla badanych sektorów zestawia 

Tabela 87. 

 
Tabela 87.  Porównanie finansowych stóp zwrotu dla badanych sektorów 

 

Sektor 

komunalny 
Przemysł Rolnictwo 

Pozostałe formy 

(żegluga) 

Finansowa stopa 

zwrotu 104,5% 100,0% 25,2% <1,8% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

12. Zestawienie kosztów zasobowych i środowiskowych oszacowanych dla obszaru 

całego kraju zaprezentowano w Tabeli 88. Na badanym obszarze dominują 

niezinternalizowane koszty środowiskowe, po raz pierwszy udało się jednak 

skwantyfikować i wycenić koszty zasobowe. 

 
Tabela 88. Przegląd kosztów zasobowych i środowiskowych na badany obszarze  

Rodzaj kosztów 
Zinternalizowane (w formie 

opłat za korzystanie), w mln zł 

Niezinternalizowane, 

w mln zł 

Środowiskowe 250,9 3 364,5 

Zasobowe 231,0 0,14 

Sposób uwzględnienia w 

obliczeniach stóp zwrotu 

Uwzględnione w finansowej 

stopie zwrotu 

Uwzględnione w 

ekonomicznej stopie 

zwrotu 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

13. Przegląd ekonomicznych stóp zwrotu prezentuje Tabela 89. Tradycyjnie 

najwyższe stopy zwrotu prezentuje przemysł a dokładnie te podmioty które 

korzystają z własnych ujęć wody i oczyszczalni. Tak jak w poprzednim cyklu 

obliczeniowym niskie stopy prezentuje rolnictwo, gdzie już finansowa stopa jest 

niewielka (25,2%), a doliczenie kosztów środowiskowych powoduje kolejne jej 

obniżenie. Po raz pierwszy zaprezentowano próbę oszacowania  stopy zwrotu dla 

żeglugi śródlądowej 

 
Tabela 89. Przegląd ekonomicznych stop zwrotu dla badanych sektorów  

 

Sektor 

komunalny 
Przemysł Rolnictwo 

Pozostałe formy 

(żegluga) 

Ekonomiczna stopa 

zwrotu 75,7% 92,0% 8,4% <1,8% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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