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Podstawa realizacji pracy 

 
 Opracowanie  pn. „Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW 
Szczecin” wykonano na  podstawie umowy nr 47/2012 zawartej w dniu 30 marca 
2012r., w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, a „Pectore-eco” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.   
 
Cel i zakres pracy 
 

Podstawowym celem projektu pn. „Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla 
obszaru RZGW Szczecin” była pełna aktualizacja obliczeń wykonanych dla tego obszaru 
na bazie danych za lata 2005-2006. Konieczność takiej aktualizacji wynika z art. 92 ust. 3 
ustawy Prawo wodne [tekst jednolity - Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 145],

− Charakterystykę ekonomiczno-gospodarczą RWDOiPZ; 

 jak też i samej 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Efektem prac badawczych jest raport pod tym samym 
tytułem oraz synteza wyników badań.  

Zakres prac do realizacji obejmował następujące zagadnienia: 

− Opracowanie metodyki wykonania pracy, źródła danych i informacji; 
− Wykonanie analizy ekonomicznej korzystania z wód w sektorze 

komunalnym, rolniczym, przemysłowym oraz w pozostałych formach 
korzystania z wód (żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem 
powodziowym); 

− Opracowanie prognozy kształtowania się cen, opłat i kosztów usług 
wodnych w perspektywie do 2021; 

− Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych; 
− Przeprowadzenie ekonomicznej analizy zwrotu kosztów dla 

poszczególnych sektorów; 
− Wykonanie analizy zmian rozpatrywanych czynników, związków w 

odniesieniu do analiz ekonomicznych korzystania z wód w RWDOiPZ, 
przeprowadzonych w I cyklu planistycznym (2007r.) 
 

W zakresie ekonomicznej charakterystyki zlewni, dla zobrazowania wielkości 
zużytej wody do intensywności procesów gospodarczych wykorzystano miernik 
określany wodochłonnością PKB i przetwórstwa przemysłowego. Wodochłonność 
produktu regionalnego brutto została policzona tylko dla województwa 

Opis otrzymanych wyników 
 

Wstępem do przeprowadzenia analizy ekonomicznej korzystania z wód było 
opracowanie charakterystyki RWDOiPZ w aspektach administracyjnym, 
hydrograficznym, demograficznym, użytkowania powierzchni terenu, gospodarczym 
oraz ekonomicznym.  
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zachodniopomorskiego 1

Tabela 1. Ceny za wodę dla poszczególnych grup odbiorców. 

. Wskaźnik ten skorygowany o wody chłodnicze (uściślając, po 
wyeliminowaniu zużycia zwrotnego na cele chłodnicze) jest nieznacznie wyższy od 
średniej krajowej (o 21%). Różnice dla przetwórstwa przemysłowego są wyższe, 
aczkolwiek duże znaczenie ma tu struktura istniejących zakładów i dlatego tak mocno 
zagregowany wskaźnik nie może być przesłanką do wnioskowania o zbyt wysokiej 
wodochłonności przemysłu jako takiego.  

Rynek komunalnego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wymagał 
szczególnego zaangażowania badawczego z uwagi na szczegółowe wymagania związane 
z uzyskaniem bardzo licznej, reprezentatywnej, próby badawczej oraz dużego stopnia 
uszczegółowienia analiz. Finalnie badania zrealizowano w oparciu o próbę obejmującą 
ponad 85% ujmowanej wody. Operatorzy uwzględnieni w badaniu prowadzili 
działalność na terenie 86 gmin należących do obszaru administrowanego przez RZGW w 
Szczecinie. Próba uwzględnia zatem olbrzymią większość świadczonych usług, 
wszystkich większych operatorów (najwięksi byli wymienieni w szczegółowym wykazie 
prac) i można ją uznać za reprezentatywną.  

Zaczynając od oszacowania wielkości rynku wod-kan. w skali całego RWDOiPZ i 
posługując się wskaźnikiem rocznych przychodów dla roku 2010 (który był rokiem 
bazowym obliczeń) stwierdzono, że jego wartość przekroczyła 0,5 mld zł oraz, że nadal 
ma tendencje rosnące. O dalszych możliwościach rozwoju świadczą: relatywnie niska 
stopa ludności podłączonej do kanalizacji, ciągła konieczność poprawy efektywności 
oczyszczania ścieków oraz postępujący proces urealniania cen za wodę i ścieki. 

Podstawowe wskaźniki związane z cenami oraz kosztami jednostkowymi 
świadczonych usług dla zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków prezentowane są w 
tabelach 1 oraz 2. 
 

Odbiorca 
cena za wodę zł/m

średni ważony koszt 
dostarczenia wody, zł/m

3 
brutto 

3 
netto (bez VAT) 

średnia ważona mediana 
Gospodarstwa 
domowe 3,15 2,94 2,71 

3,00 Produkcja 
przemysłowa 3,27 3,05 2,73 
Pozostali 3,23 3,01 2,74 

Źródło Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
 
 

                                                           
1 Wskaźniki gospodarcze gromadzone są przez GUS wyłącznie w podziale administracyjnym. Ponieważ procesy 
wytwarzania nie przebiegają równomiernie na całej powierzchni kraju nie jest możliwa interpolacja olbrzymiej 
części takich wskaźników z układu wojewódzkiego na układ hydrologiczny.  
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Tabela 2. Przegląd cen za odbiór i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup 
użytkowników, operatorzy działający na terenie RZGW w Szczecinie w 2010 r. 

Odbiorca 
cena za ścieki zł/m

średni ważony koszt 
usługi, zł/m

3 
brutto 

3 
netto 

średnia ważona mediana 
Gospodarstwa domowe 4,66 4,36 4,28 

3,31 Produkcja przemysłowa 4,87 4,53 4,30 
Pozostali 4,73 4,42 4,44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
 
Finansowe stopy zwrotu zarówno usługi zaopatrzenia w wodę, jak i odbioru i 

oczyszczania ścieków okazały się dla badanej zbiorowości operatorów wod-kan większe 
od 100%. Porównanie w skali całego RWDOiPZ działalności zaopatrzenia w wodę dało 
następujące rezultaty: 207,2 mln zł przychodów - wobec 2001,6 mln zł kosztów – co 
oznacza, że finansowa stopa zwrotu wyniosła 102,8%. Ta ostatnia wartość to średnia 
ważona. Mediana wyniosła 102,3%. Ogółem 50 operatorów w 2010 roku cechowała 
finansowa stopa zwrotu powyżej 100% (pełne pokrycie kosztów przychodami na 
poziomie finansowym), a 20 miało ją poniżej 100% - działali więc ze stratą 
(przynajmniej w tej części swojej działalności, która dotyczyła zaopatrzenia w wodę). 
Zbliżone proporcje wystąpiły dla odbioru ścieków, jednak finansowa stopa zwrotu 
kosztów była tu znacznie wyższa – wyniosła aż 117,0%. Ta ostatnia wartość to średnia 
ważona, mediana wyniosła 101,8%. Tak duża rozbieżność pomiędzy średnią ważoną a 
medianą dobrze odzwierciedla potężne rozbieżności rynku usług wod-kan, oprócz 
olbrzymich operatorów obsługujących setki tysięcy odbiorców funkcjonują małe 
podmioty obsługujące po kilka tysięcy i mniej klientów. Dobry wynik finansowy jednego 
dużego operatora mocno przesuwa do góry wartości średnie ważone. Przechodząc od 
mierników operujących ilością operatorów - do mierników wykorzystujących ilość 
świadczonych usług (w m3

Analiza dotacji udzielanych przez gminy zawarta w Raporcie jest znacznie 
bardziej szczegółowa, uwzględnia wyliczenie kosztów jednostkowych zaopatrzenia w 
wodę i odbioru ścieków, które dla podzbiorowości otrzymującej dotacje faktycznie były 
nieco wyższe – 41 gr/m3 dla wody. Biorąc jednak pod uwagę, że przeciętna dotacja 
wyniosła 41 gr/m3 sprzedanej wody – taki transfer powinien prawie całkowicie 
zniwelować różnice w kosztach, a co za tym idzie doprowadzić do wyrównania cen. W 
rzeczywistości przeciętna cena netto nadal pozostaje w grupie operatorów dotowanych 
wyższa od średniej o 24 gr. Analogiczny mechanizm dla usługi odbioru i oczyszczania 

/rok) – w warunkach pełnego pokrycia kosztów sprzedano 
70,3% wody i odebrano 93,4% ścieków. Oba wskaźniki są jednak zawyżone z uwagi na 
uwzględnienie w rachunku przychodów dotacji operacyjnych udzielanych przez gminy 
(21 dotacji do zaopatrzenia w wodę i 19 do odbioru ścieków). Wskaźniki skorygowane o 
dotacje są już niższe - dla wody i ścieków jest to odpowiednio 60,9% i 73,1%. Właśnie te 
wartości dają poprawny sygnał o konieczności i zakresie wymaganych procesów 
zmierzających do uzdrowienia mechanizmów cenowych.  
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ścieków wygląda następująco (wszystkie wartości - średnie ważone, jednostka gr/m3

Nie ulega jednak wątpliwości, że pomiędzy pierwszą analizą ekonomiczną opartą 
o dane za rok 2005-2006, a obecnymi badaniami dla roku 2010 w sektorze 
komunalnym, i tak dokonał się znaczący postęp – finansowa stopa zwrotu dotycząca 
zaopatrzenia w wodę wzrosła o 6 punktów procentowych, a dla odbioru ścieków o 30 
punktów procentowych. Problem dotacji do działalności operacyjnej udzielanych przez 
gminy operatorom wod-kan. jest bardziej problemem politycznym niż finansowym i 
wydaje się, że wskaźniki finansowe odgrywają w procesie decyzyjnym znacznie 
mniejszą rolę, niż daty kolejnych wyborów.  

): 
koszt jednostkowy w grupie operatorów dotowanych był o 27 gr wyższy od przeciętnej. 
Po otrzymaniu dotacji w wysokości 46 gr - ceny netto nadal pozostawały wyższe o 32 gr. 
Przeprowadzone badania wykazały zatem, że udzielona dotacja nie powoduje obniżenia 
ceny, którego można by oczekiwać analizując jednostkowe koszty.  

W kolejnym kroku podjęto próbę określenia wpływu opłat za korzystanie ze 
środowiska na koszty (a przez to na cenę) usług. Wyniki, które otrzymano są zbliżone do 
wyników badań dla innych obszarów Polski. W badanej próbie przeciętna opłata za 
pobranie 1m3 wody wyniosła 0,067 zł (mediana) i 0,054 zł (średnia ważona). Odnosząc 
relacje opłat do kosztów ogółem na poziomie określanym przez mediany – opłaty za 
środowisko dają przeciętnie 1,89 % kosztów dostawy wody ogółem. Wartość minimalna 
wyniosła 0,029 zł/m3 (wynikała z częściowego zakupu wody od innego operatora) a 
maksymalna ok. 0,36 zł/m3.  Nie stwierdzono istotnego statystycznie związku pomiędzy 
jednostkowymi płatnościami za pobór a jednostkowym kosztem produkcji. Operatorzy, 
o kosztach poboru wód poniżej mediany, mieli całkowity koszt dostarczenia wody o 8 
gr/m3 wyższy od operatorów, o wyższych niż średnia opłatach (odpowiednio 3,12 i 3,04 
zł/m3). W przypadku opłat za pobór wód średnia wartość opłat oscyluje wokół wartości 
2,1% kosztów ogółem. Trudno jest zatem mówić o znaczącej roli opłat za pobór w 
kształtowaniu ceny usługi zaopatrzenia w wodę. Bardzo podobne wyniki uzyskano dla 
usługi odbioru i oczyszczania ścieków. W badanej próbie przeciętna opłata (wraz z 
opłatą podwyższoną) za zrzut 1 m3

Badania roli odpisów amortyzacyjnych i opłat za użyczenie umożliwiły określenie 
tej składowej w strukturze kosztów. Dla usługi zaopatrzenia w wodę odpisy 
amortyzacyjne wykazało 51 podmiotów, opłaty za dzierżawę 11, przy czym 9 
operatorów wykazało obie formy. Tak więc próba operatorów, którzy wykazali 
jakiekolwiek koszty z tytułu odpisów lub opłat za dzierżawę liczyła 53 podmiotów, 
pobierających 94,2% wody z analizowanej próby badawczej na terenie RZGW w 
Szczecinie. Z punktu widzenia ilości ujmowanej wody, a więc wielkości rynku – badania 
objęły olbrzymią większość tego rynku. Danych o amortyzacji/opłacie za użyczenia nie 

 ścieków wyniosła 6,7 gr/m3 - średnia ważona. 
Wartość ta odniesiona do jednostkowego kosztu odbioru i oczyszczania ścieków daje 
1,7% (odniesienie do mediany kosztów) lub 2,0% (odniesienie do średniego ważonego 
kosztu w próbie). Bez względu na przyjęty sposób liczenia – opłaty za zrzut ładunków 
odgrywają bardzo niewielką rolę w kształtowaniu ceny. Konkluzja jest zatem 
analogiczna, opłaty za pobór nie są wiodącym elementem cenotwórczym. 
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ujawniły tylko bardzo małe podmioty. Dla zaopatrzenia w wodę składowa kosztów 
wynikająca z odpisów amortyzacyjnych i opłat za użyczenie to 17,7% kosztów ogółem a 
dla odbioru ścieków 24,5%. Można zatem mówić o znaczących składowych kosztów 
świadczenia usług. Z uwagi na postępujące procesy inwestycyjne można oczekiwać, że 
rola tej składowej będzie systematycznie rosnąć (wraz ze wzrostem wartości majątku 
trwałego z którego korzystają operatorzy). 

Zgodnie z wymogami przeprowadzono analizę kosztów jednostkowych 
operatorów w dezagregacji wg form własności (podmioty prawa handlowego – 
spółki/podmioty ustawy o finansach publicznych – gminy, ich zakłady budżetowe/ oraz 
pozostali – spółki wodne). Uzyskano co prawda zróżnicowanie kosztów uśrednionych w 
takich podzbiorach – jednak rozbieżność wyników w badanych próbach mierzona 
odchyleniem standardowym nie umożliwia przyjęcia wyników obliczeń za 
reprezentatywne. Niebanalną rolę odgrywają tutaj: 

a) Niska liczebność podmiotów w badanych podzbiorach (odpowiednio 
42/26/6), 

b) Olbrzymia dysproporcja w wielkości obsługiwanego rynku, mierzonego 
przychodami ze sprzedaży usług (odpowiednio 9,3%/90,3%/0,4% dla 
zakładów budżetowych/spółek/pozostałych odbiorców). 

Kolejnym etapem badań była weryfikacja hipotezy o efekcie skali (efekt skali 
polega na zmniejszaniu się kosztów jednostkowych produkcji/usług wraz ze wzrostem 
wielkości tej produkcji. Intuicyjnie oczekiwanym efektem jest obniżenie kosztów 
zaopatrzenia w wodę wraz ze wzrostem wielkości operatora). Hipotezę poddano 
weryfikacji na przygotowanej wcześniej próbie badawczej, liczącej tym razem 71 
podmiotów2

Obserwacje procesów subsydiowania krzyżowego (skrośnego) pomiędzy 
poszczególnymi grupami odbiorców oraz pomiędzy zaopatrzeniem w wodę a odbiorem 
ścieków pozwoliła na sformułowanie stwierdzenia o niewielkim zakresie takiego 
zjawiska. Zidentyfikowane przepływy finansowe są małe – dla zaopatrzenia w wodę 
oraz odbioru ścieków nie przekroczyły łącznie 6 mln zł, blisko trzykrotnie mniej niż 
wyniosły dopłaty gmin do działalności wod-kan. Potraktowanie łącznie przychodów ze 
sprzedaży usług (woda i ścieki) i odniesienie ich do łącznych kosztów pozwoliło na 
obliczenie wskaźnika zwrotu kosztów (na poziomie finansowym) w wysokości 110,3%. 

. Statystyczna analiza badanej zbiorowości nie wykazała jakiegokolwiek 
związku pomiędzy roczną wielkością sprzedaży a jednostkowym kosztem produkcji 
wody.  Takie same rezultaty uzyskano badając usługę odbioru i oczyszczania ścieków. W 
obu przypadkach (woda i ścieki) efekt skali osłabiany jest przez rosnące koszty 
krańcowe podłączania coraz bardziej rozproszonej zabudowy, rośnie bowiem koszt 
jednostkowy podłączenia a wraz z nim jednostkowy odpis amortyzacyjny na 
podłączanego mieszkańca. W przypadku oczyszczania ścieków dodatkowo dochodzą 
wyższe wymagania związane z wysokoefektywnym usuwaniem biogenów dla dużych 
obiektów, wymuszone dyrektywą o komunalnych oczyszczalniach ścieków. 

                                                           
2 Wymagany zestaw informacji to: wielkość sprzedaży oraz jednostkowy koszt dostarczania wody. 
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Uśredniony obraz branży budzi więc optymizm. Należy jednak podkreślić, że jest to 
wartość średnia. Patrząc na ilość operatorów, którzy mają łączny, nieujemny wynik 
finansowy – jest to 38 (z 57) podmiotów, więc dokładnie 2/3 (66%). Patrząc na udziały 
poszczególnych operatorów w rynku (czyli na strukturę przychodów) te 38 podmiotów 
wykazujących w zintegrowanej analizie nieujemny wynik finansowy tworzy ponad 
91,5% rynku (procenty zostały obliczone na bazie uzyskanych przychodów w obu usług 
– zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków). Odnosząc ten wynik do rezultatów samego 
zaopatrzenia w wodę – gdzie wartość analogicznego wskaźnika wyniosła 72% mówić 
można o domniemanym transferze przychodów z odbioru ścieków do zaopatrzenia w 
wodę. Należy jednak podkreślić, że z formalnego punktu widzenia trudno taki transfer 
nazwać subwencją krzyżową. Uzasadnieniem tego stwierdzenia jest sposób naliczania 
opłat za ścieki – opiera się on o ilość zużytej wody, przy czym obowiązuje relacja - 1m3 
zużytej wody generuje obciążenie z tytułu odbioru 1m3

Obliczenia dla szeroko rozumianego rolnictwa (wraz z leśnictwem i 
rybołówstwem) pozwoliły na określenie finansowej stopy zwrotu w wysokości 32%. 
Sama ta wartość nie jest wysoka, jednak w porównaniu do poprzednich obliczeń 
wykorzystujących dane za rok 2004 mówić można o znaczącej poprawie o 10 punktów 
procentowych. 

 ścieków. Transfer obciążeń 
kosztowych dokonuje się zatem na poziomie użytkownika, a nie pomiędzy 
użytkownikami. 

Zmianie nie uległa natomiast finansowa stopa zwrotu dla przemysłu, która 
niezmiennie wynosi 100%. Podmioty te ponosiły i nadal ponoszą wszystkie koszty 
związane z poborem wody na własne potrzeby, jak też i oczyszczaniem ścieków. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że odmiennie do sektora komunalnego – finansowa stopa zwrotu 
kosztów dla rolnictwa i przemysłu nie może przekroczyć 100%. Nie można bowiem 
ponieść więcej niż wszystkich swoich kosztów. W sektorze komunalnym gdzie mamy do 
czynienia z działalnością usługową możliwe jest natomiast osiągnięcie zysku i wyższe 
niż 100 % stopy zwrotu.  

W zakresie innych (pozostałych) form korzystania z wód obliczono wskaźnik 
finansowej stopy zwrotu kosztów dla żeglugi (ok 3%). Podtrzymano także opinię o 
braku oficjalnej (rejestrowanej) partycypacji w kosztach beneficjentów programów 
obniżenia ryzyka zagrożenia powodziowego, co skutkuje stopą zwrotu równą 0%. Brak 
uczestnictwa w ponoszeniu kosztów nie jest bezwzględny, można bowiem 
zaobserwować pewne działania dostosowawcze na poziomie pojedynczych 
gospodarstw domowych – nie są one jednak w żaden sposób rejestrowane i nie 
wpływają na obniżenie wydatków publicznych na zarządzanie ryzykiem. Dla 
hydroenergetyki nie uzyskano dostępu do treści indywidualnych umów 
partycypacyjnych zawieranych pomiędzy administratorem majątku Skarbu Państwa 
(WZMiUW) a podmiotami prywatnymi. Umowy te są objęte są tajemnicą, co w efekcie 
skutkuje brakiem możliwości odniesienia przychodów do kosztów i policzenia 
jakiejkolwiek stopy zwrotu. Z uwagi na fakt zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa 
można założyć konieczność utrzymania tego majątku w dobrym stanie co sugeruje 
zwrot kosztów bieżących. Z drugiej strony uwarunkowana prawnie procedura nie 



8 
 

naliczania odpisów amortyzacyjnych od majątku będącego we władaniu Skarbu Państwa 
wskazuje na niepełne pokrycie kosztów przez użytkowników. Brak wartości liczbowych 
uniemożliwia jakiekolwiek spekulacje. 

Obliczenie ekonomicznych stóp zwrotu w poszczególnych sektorach działalności 
wymaga oszacowania kosztów zasobowych i środowiskowych - a uściślając 
niezinternalizowanych kosztów zasobowych i środowiskowych. Zinternalizowane (czyli 
takie które obciążają sprawcę) koszty zasobowe pojawiają się w postaci uiszczonych 
opłat za pobór wód i są ujęte na poziomie analizy finansowej (jako składowa kosztów). 
Dla kosztów środowiskowych – per analogia pojawiają się one w postaci uiszczonych 
opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń. W niniejszych obliczeniach po raz pierwszy 
udało się oszacować niezinternalizowane koszty zasobowe w klasycznej postaci 
kosztów utraconych korzyści. W poprzednim cyklu obliczeniowym koszty takie nie 
pojawiły się na obszarze żadnego RZGW. Na obszarze RWDOiPZ mamy zatem do 
czynienia z kosztami środowiskowymi zinternalizowanymi w niewielkim stopniu (w 
postaci opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń) oraz bardzo wysoko 
zinternalizowanymi kosztami zasobowymi. Pełen przegląd oszacowanych wartości 
przedstawia Tabela 3. 
 
Tabela 2. Przegląd kosztów zasobowych i środowiskowych na obszarze RWDOiPZ. 
Rodzaj kosztów Zinternalizowane (w formie 

opłat za korzystanie), w tys. zł 
Niezinternalizowane,  
w tys. zł 

Środowiskowe 7 729 126 500 
Zasobowe 6 969 28 
Sposób uwzględnienia w 
obliczeniach stóp zwrotu 

Uwzględnione w finansowej 
stopie zwrotu 

Uwzględnione w 
ekonomicznej stopie 
zwrotu 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Koszty środowiskowe i zasobowe obliczono zgodnie z przyjętą metodyką co 
pozwoliło na oszacowanie ekonomicznych stóp zwrotu na poziomie 92%, 99% i 14% dla 
sektora komunalnego, przemysłu i rolnictwa. Należy zauważyć, że przyjęta metodyka 
pomiaru skłonności do ponoszenia kosztów z tytułu poprawy jakości środowiska 
zawsze obniża ekonomiczną stopę zwrotu poniżej 100%. Bez względu na jakość 
środowiska zawsze znajdzie się bowiem pewna populacja osób, dla których bieżący stan 
będzie nadal niesatysfakcjonujący i będą one skłonne ponieść wydatki na jego poprawę. 
Dlatego też stóp zwrotu poniżej 100% nie należy rozpatrywać w kategoriach 
bezwzględnie negatywnych – ważny jest kierunek zmian czyli utrzymanie rosnących w 
czasie stóp zwrotu. 
 
 
 
 
 



9 
 

 
Podsumowanie pracy 

Zgodnie z głównym założeniem projektu pn „Analiza ekonomiczna korzystania z 
wód dla obszaru RZGW Szczecin” wykonano aktualizację analizy ekonomicznej 
korzystania z wód w RWDOiPZ opracowanej w I cyklu planistycznym.  

Analiza wykorzystuje wymienione w wymaganiach projektu opracowania 
metodyczne i w tym zakresie (samej metodyki) nie wnosi istotnych zmian. 
Uszczegółowienia analiz pojawiają się na etapie charakterystyki ekonomicznej zlewni 
(wskaźniki wodochłonności PKB i przetwórstwa przemysłowego) oraz analizy sektora 
komunalnego.  

Wyniki niniejszej Analizy powinny zostać uwzględnione w aktualizacji tożsamej 
analizy dla całego obszaru dorzecza Odry. 
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Akronimy i skróty 

 
 

EKD  Europejska Klasyfikacja Działalności 

GUS  Główny Urząd Statystyczny 

IGWP  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie 

JST  Jednostki samorządu terytorialnego 

KE  Komisja Europejska 

KPOŚK  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KZGW  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

MEW  mała elektrownia wodna 

mk  mieszkaniec 

MR  mieszkaniec równoważny 

MŚ  Ministerstwo Środowiska 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PKD  Polska Klasyfikacja Działalności 

POŚ  Prawo Ochrony Środowiska 

RDW  Ramowa Dyrektywa Wodna 

RLM  równoważna liczba mieszkańców 

RM  Rada Ministrów 

RWDOiPZ Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

RZGW  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SW  spółka (spółki) wodne 

UE  Unia Europejska 

UOKiK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 

WTP  Skłonność do zapłacenia 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
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1. Wstęp 

 
 
Opracowanie  pn. „ Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW 

Szczecin” wykonano na podstawie umowy nr 47/2012 zawartej w dniu 30 marca 2012r., 
w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, a „Pectore-eco” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.   

 
Celem opracowania jest aktualizacja analiz ekonomicznych korzystania z wód na 

obszarze RZGW w Szczecinie, wykonanych w I cyklu planistycznym. W świetle art. 92 
ust. 3 ustawy Prawo wodne [tekst jednolity - Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 145] opracowanie 
przedmiotowych analiz w regionie wodnym należy do zadań Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Obszar administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie obejmuje Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Region 
Wodny rzeki Ücker. Z uwagi na wielkość tego drugiego regionu1

W opracowaniu operuje się pojęciami „dużych”, „średnich” i „małych 
operatorów”. Klucz podziału, jak i same wartości graniczne są oczywiście subiektywne, 
wartości te jednak przyjęto je za powszechnie spotykanymi w literaturze

, faktyczna analiza 
dotyczy wyłącznie RWDOiPZ, w którym koncentruje się praktycznie cała aktywność 
gospodarcza. W związku z powyższym, pojęcia „obszar administrowany przez RZGW w 
Szczecinie” oraz RWDOiPZ traktuje się w niniejszym opracowaniu ekwiwalentnie. 

Analiza ekonomiczna korzystania z wód jest jednym z elementów  w  procesie 
planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2000/60/WE 
tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wyniki niniejszej analizy zostaną uwzględnione 
podczas sformułowania tożsamej analizy dla całego obszaru dorzecza Odry. 

 

2

Podobnie, jak i w poprzednim cyklu analiz

. Za dużych 
operatorów uznaje się podmioty obsługujące powyżej 200 tys. mieszkańców, za małych 
obsługujących poniżej 10 tys. mieszkańców, a za średnich – operujących w przedziale 
10-200 tys.  
 

3

• urząd gminy, 

, do celów badań pogrupowano operatorów 
wod-kan. (wg form własności) w 3 kategorie: 

1. Grupa 1-operatorzy działający na podstawie ustawy o finansach publicznych 
(skrócona nazwa „zakłady budżetowe”); 

                                                           
1 15km2 powierzchni, niecałe 1,5 tys. mieszkańców, co stanowi odpowiednio 0,07% i 0,09% obszaru 
administrowanego przez RZGW w Szczecinie– 
2 Sozański M., Wodociągi i kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność. Polska Fundacja Ochrony 
Zasobów Wodnych, Poznań –Bydgoszcz 2002. 
3 Jedyna różnica polega na braku formy prawnej „gospodarstwo pomocnicze gminy” zlikwidowanej w 
ramach zmian ustawowych finansów publicznych. 
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• 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); 

 
W opracowaniu 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%. 
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2. Charakterystyka Regionu Wodnego Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego 

 
Charakterystyka RWDOiPZ została opracowana z uwzględnieniem następujących 

kategorii: 
1. administracyjnej, 
2. hydrograficznej, 
3. demograficznej, 
4. użytkowania powierzchni terenu, 
5. gospodarczej, 
6. ekonomicznej. 

Dane charakteryzujące RWDOiPZ pozyskano głównie z Głównego Urzędu 
Statystycznego, Banku Danych Regionalnych oraz Corine Land Cover. Ponadto 
uwzględniono informacje zawarte w dokumentach szczebla krajowego i wojewódzkiego 
związanych z aspektami społeczno-ekonomicznymi. 

 
2.1. Charakterystyka administracyjna 

 

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zlokalizowany jest 
w północno-zachodniej części Polski, w granicach dorzecza Odry. Powierzchnia regionu 
wodnego wynosi ok. 20,4 tys. km2, co stanowi ok. 6,5% powierzchni kraju.  

Administracyjnie RWDOiPZ położony jest w obrębie 3 województw: częściowo na 
terenie woj. zachodniopomorskiego oraz fragmentaryczne na terenie woj. lubuskiego  
i pomorskiego. Procentowy udział powierzchni poszczególnych województw w  
RWDOiPZ przedstawia Wykres 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy podziału administracyjnego Polski 
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Lokalizację RWDOiPZ na tle podziału administracyjnego Polski przedstawia 
Rysunek 1. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na tle podziału 
administracyjnego Polski (Źródło: Opracowanie własne). 

 
 

Na terenie RWDOiPZ znajduje się 29 powiatów, w tym: 
• na terenie województwa zachodniopomorskiego:  
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− powiaty położone w całości w regionie wodnym - białogardzki, goleniowski, 
gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, łobeski, policki, pyrzycki, 
stargardzki, a także miasta: Koszalin, Szczecin i Świnoujście,  

− powiaty położone fragmentarycznie w regionie wodnym - koszaliński, 
choszczeński, drawski, myśliborski, sławieński, szczecinecki i świdwiński, 

• na terenie województwa pomorskiego: powiat słupski, bytowski, człuchowski i 
miasto Słupsk – położne fragmentarycznie w RWDOiPZ, 

• na terenie województwa lubuskiego: powiat gorzowski, powiat krościeński, słubicki, 
sulęciński, świebodziński – których powierzchnia jedynie częściowo zawiera się w 
regionie wodnym. 

 
RWDOiPZ obejmuje swym zasięgiem 133 gminy, w tym 85 gmin położonych w 

całości i 48 gmin położonych częściowo w regionie.  
 

2.2. Charakterystyka hydrograficzna 
 

Największą rzeką regionu jest Odra, której długość w granicach RWDOiPZ wynosi 
219,5 km (odcinek od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia do Roztoki Odrzańskiej). Całkowita 
długość Odry wynosi 840 km, w tym 726 km znajduje się na terenie Polski. 
Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 119,1 tyś. km2, z czego w Polsce znajduje się 106,0 
tyś. km2, co stanowi 33,9% ogólnej powierzchni Polski. Rzeka Odra wraz z dorzeczem 
ma charakter transgraniczny, zajmuje obszar znajdujący się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się 88% powierzchni dorzecza Odry, na 
terytorium Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec po 6 % obszaru 
dorzecza. 

Odra na odcinku 187 km stanowi granicę pomiędzy Rzeczypospolita Polską, a 
Republiką Federalną Niemiec. Początek granicznego odcinka Odry rozpoczyna się w 
RWDOiPZ od ujścia Nysy Łużyckiej. W związku z tym graniczny odcinek Odry 
administrowany jest  wspólnie przez instytucje:  

• ze strony polskiej - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,  
• ze strony niemieckiej - Urząd Wodno-Żeglugowy w Eberswalde, Dyrekcja 

Wodno-Żeglugowa Wschód w Magdeburgu (obie instytucje odpowiedzialne za 
żeglugę i utrzymanie szlaków żeglownych) oraz Krajowy Urząd Środowiska 
Landu Brandenburgia (instytucja odpowiedzialna za ochronę 
przeciwpowodziową)4

 
Największe dopływy Odry oraz rzeki uchodzące do Morza Bałtyckiego w 

granicach regionu wodnego, zestawiono w Tabeli 1.  

. 

 

                                                           
4 Strona internetowa RZGW w Szczecinie, www.rzgw.szczecin.pl 



„Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin” 

 
 

10 

Tabela 1. Charakterystyka Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – 
największe dopływy Odry i największe rzeki uchodzące do Morza Bałtyckiego 

Województwo Nazwa rzeki 
Długość rzeki 

[km] 

Największe dopływy Odry 
Zachodniopomorskie Kurzyca 22,3 
Zachodniopomorskie Gunica 23,5 
Zachodniopomorskie Słubia 31,3 
Zachodniopomorskie Rurzyca 45,1 
Zachodniopomorskie Tywa 50,4 
Zachodniopomorskie Gowienica 51,1 
Lubuskie Ilanka 58,0 
Lubuskie Pliszka 68,0 
Zachodniopomorskie Płonia 73,3 
zachodniopomorskie/Lubuskie Myśla 104,5 
Zachodniopomorskie Ina 125,8 

Największe rzeki uchodzące do Morza Bałtyckiego 
Zachodniopomorskie Rega 187,6 
Zachodniopomorskie Parsęta (z Radwią) 142,6 (91,3) 
zachodniopomorskie/pomorskie Wieprza (z Grabową i 

Studnicą) 
133,4  (72,1 i 

40,9) 
Zachodniopomorskie Czerwona 28,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski 
 
Układ hydrograficzny RWDOiPZ przedstawiono na Rysunku 2. 
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Rysunek 2. Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – hydrografia (Źródło: 
Opracowanie własne). 



„Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin” 

 
 

12 

W granicach RWDOiPZ znajduje się ponad tysiąc jezior, wśród których 112 ma 
powierzchnię powyżej 50 ha (0,5 km2). Największe z nich to5

• Dąbie – 56,0 km2 powierzchni, 
: 

• Miedwie – 35,3 km2 powierzchni, 
• Jamno – 22,4 km2 powierzchni. 

Wszystkie jeziora o powierzchni nie mniejszej niż 50 ha zamieszczono na Rysunku 2. 
 
Ponadto w RWDOiPZ zlokalizowane są sztuczne zbiorniki wodne, których 

charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli. Zbiorniki te, powstały w wyniku 
wybudowania największych elektrowni wodnych w regionie wodnym:  

• Zbiornik Niedalino - elektrownia przepływowa w Niedalinie, zlokalizowana na 
rzece Radwi w km 36+000, gm. Świeszyno, pow. Koszaliński 

• Zbiornik Rosnowo - elektrownia przepływowa Rosnowo, zlokalizowana na rzece 
Radwi w km 44+700, gm. Manowo, pow. Koszaliński 

• Zbiornik Rejowice - elektrownia przepływowa Rejowice, zlokalizowana na rzece 
Redze, gm. Płoty, pow. Gryficki, 

• Zbiornik Kwiecko (zbiornik wyrównawczy ) oraz Kamienne (zbiornik górny 
elektrowni) - elektrownia szczytowo-pompowa Żydowo, 

• Zbiornik Likowo -  elektrownia wodna Likowo, zlokalizowana na rzece Redze, gm. 
Płoty, pow. Gryficki. 

 
 

Tabela 2.Charakterystyka Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – 
większe sztuczne zbiorniki wodne wg GUS. 

Województwo 
 

Sztuczne zbiorniki wodne 

Nazwa zbiornika/ 
Lokalizacja 

Pojemność 
całkowita(przy 
maksymalnym 

piętrzeniu) w  hm3 

Powierzchnia 
całkowita (przy 
maksymalnym 

piętrzeniu) w km2 

zachodniopomorskie 

Kamienne/Radew 8,9* 1,0* 
Rosnowo/Radew 8,4* 1,5* 
Niedalino/Radew 5,5* 0,9* 
Kwiecko/Radew 5,2* 1,4* 
Rejowice/Rega 4,6* 2,0* 
Likowo 1,4 0,1 

pomorskie Nie występują - - 
lubuskie Nie występują - - 

Źródło: *dane zaczerpnięte z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego  „Ochrona 
środowiska 2011” oraz Mapy Podziału Hydrograficznego Polski. 
 
 

                                                           
5 Ochrona Środowiska 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011 
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2.3. Charakterystyka demograficzna 

 
Obszar RWDOiPZ zamieszkuje 1,61 mln osób, co stanowi 4,2% ludności Polski. 

Większość z nich, ok. 94% ludności, stanowią mieszkańcy województwa 
zachodniopomorskiego. Ludność województwa pomorskiego oraz lubuskiego stanowi 
zaledwie 6% ludności całego regionu wodnego. 

Na terenie regionu wodnego znajdują się 2 miasta, których liczba mieszkańców 
przekracza 100 tys. Największym miastem regionu jest Szczecin (406 tys. 
mieszkańców), będący jednocześnie stolicą województwa zachodniopomorskiego. 
Drugim co do wielkości miastem regionu jest Koszalin liczący 108 tys. mieszkańców. 

Na obszarze RWDOiPZ znajduje się 12 gmin miejskich, o łącznej liczbie 
mieszkańców równej 749,9 tys. Liczba gmin wiejskich wynosi 65, natomiast gmin 
miejsko-wiejskich - 56. Liczba mieszkańców w tych gminach wynosi odpowiednio 284,8 
tys. oraz 572,7 tys. Procentowy udział mieszkańców zamieszkujących region wodny 
przedstawiono na poniższym wykresie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych z 2010 r. 

 
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 78 osób/km2 i jest ona znacznie niższa od 

średniej gęstości zaludnienia w Polsce (122,2 osób/km2). Gęstość zaludnienia jest 
najniższa na terenach wiejskich, które są słabo zurbanizowane, a znaczną ich część 
stanowią obszary leśne i rolne. Natomiast najwyższa gęstość zaludnienia występuje w 
miastach, gdzie obserwuje się duże zurbanizowanie i uprzemysłowienie.  
Jeżeli chodzi o miasta to najniższą wartość gęstości zaludnienia zanotowano w Nowym 
Warpnie -  8,3 osób/km2, a najwyższą w Kołobrzegu -  1730 osób/km2. 
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Z blisko 1,61 mln osób zamieszkujących region wodny ok. 314 tys. osób pracuje. 
Liczbę mieszkańców, w tym pracujących w poszczególnych województwach regionu 
wodnego przedstawiono w Tabeli 3.  

 
Tabela 3. Charakterystyka Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – 
liczba pracujących w regionie wodnym (stan na rok 2010). 

Województwo/ 
region wodny 

Liczba 
mieszkańców [tys.] 

Liczba pracujących 
[tys.] 

Udział pracujących 
w regionie 

wodnym, [%] 
zachodniopomorskie 1507,09 294,82 94,0 
pomorskie 48,39 8,13 2,6 
lubuskie 51,98 10,78 3,4 
RWDOiPZ 1607,46 313,73 - 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, 
http://www.stat.gov.pl/bdl/ 
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2.4. Użytkowanie powierzchni ziemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 3. Użytkowanie powierzchni ziemi w granicach Regionu Wodnego Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego (Źródło: Opracowanie własne).
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W RWDOiPZ wydzielono 4 podstawowe formy użytkowania ziemi: 
• obszary zurbanizowane, 
• grunty orne i użytki zielone, 
• obszary leśne, 
• inne. 
Szczegółowe informacje o użytkowaniu powierzchni ziemi zestawiono w Tabeli 4, 

natomiast na Wykresie 3 przedstawiono procentowy ich udział w regionie. 
 

Tabela 4. Charakterystyka Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – 
użytkowanie powierzchni ziemi. 

Województwo/ 
region wodny 

Liczba 
mieszkańców 

[tys.] 

Formy użytkowania powierzchni ziemi [km2] 

Obszary 
zurbaniz

owane 

Grunty 
orne i 
użytki 
zielone 

Obszary 
leśne 

Inne suma 

zachodnio-
pomorskie 1507,09 476 10453 5937 908 17774 

pomorskie 48,39 13 535 681 13 1241 

lubuskie 51,98 14 445 915 18 1391 

RWDOiPZ 1607,46 502 11433 7533 938 20406 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover oraz danych statystycznych 
z 2010r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover oraz danych statystycznych 
z 2010r. 
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Obszary zurbanizowane stanowią sumę powierzchni strefy zurbanizowanej, 
przemysłowej lub handlowej, kopalń, wyrobisk oraz miejskich terenów zielonych 
nieużytkowanych rolniczo. Tereny te stanowią zaledwie 2% powierzchni RWDOiPZ.  
Najbardziej zurbanizowany jest obszar w granicach województwa 
zachodniopomorskiego.     

Grunty orne i użytki zielone to suma powierzchni gruntów ornych, upraw trwałych, 
łąk oraz stref upraw mieszanych. Tereny te stanowią blisko 56% powierzchni regionu 
wodnego i są formą dominującą. Udział terenów rolnych w poszczególnych 
województwach w obrębie regionu wodnego przedstawia są następująco: 

• zachodniopomorskie – 58,8%, 
• pomorskie – 43,1%, 
• lubuskie – 32,0 %. 

Grunty orne i użytki zielone zajmują największą powierzchnię na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. 

Obszary leśne tworzą lasy, zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej oraz tereny 
otwarte, pozbawione roślinności lub o rzadkim pokryciu. Tereny te stanowią ok. 37% 
powierzchni regionu wodnego, a udział w poszczególnych województwach w regionie 
kształtuje się następująco: 

• zachodniopomorskie – 33,4%, 
• pomorskie – 54,8%, 
• lubuskie – 65,8%. 

 
Udział lasów iglastych, liściastych i mieszanych w RWDOiPZ przedstawia Wykres 4. 
 

 
źródło: Opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover oraz danych statystycznych 
z 2010r. 

Tzw. obszary „inne” to tereny wodne oraz strefy podmokłe. Stanowią one blisko 5% 
powierzchni regionu wodnego, w tym:   

• woj. zachodniopomorskie – 5,1%, 
• woj. pomorskie – 1,0%, 
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• woj. lubuskie – 1,3%. 
Największy udział terenów wodnych i podmokłych na obszarze RWDOiPZ występuje 

w granicach woj. zachodniopomorskiego, a  najmniejszy w województwie pomorskim. 
 

2.5. Charakterystyka gospodarcza 
 

Liczba podmiotów gospodarczych na terenie RWDOiPZ wpisanych do rejestru 
REGON w 2010 r. wynosiła 208 246 . W odniesieniu do całkowitej ilości przedsiębiorstw 
w Polsce, wartość procentowa podmiotów gospodarczych w regionie wodnym wynosiła 
5,3%.  

Ze względu na fakt, iż dane dotyczące działalności gospodarczej są publikowane 
w BDL w układzie administracyjnym, do zaprezentowania tych danych w odniesieniu do 
regionu wodnego konieczne było przyjęcie pewnych założeń:  
Dane zostały zagregowane z gmin przyporządkowanych do RWDOiPZ. W przypadku gdy 
granica regionu wodnego przecięła obszar gminy i znaczna część jej powierzchni 
pozostała w obszarze regionu wodnego (tj. powyżej 45 %), wówczas gmina ta została 
zakwalifikowana do RWDOiPZ. Natomiast gminy, które częściowo znajdują się w 
granicach RWDOiPZ (tj. poniżej 45 % powierzchni) nie zostały zakwalifikowane 6

Tabela 5. Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg PKD i rodzaju działalności w 
2010 r. na terenie RWDOiPZ. 

.  
 
Ilość podmiotów gospodarczych w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej w 
RWDOiPZ przedstawia tabela 5, a ich rozkład procentowy prezentuje Wykres 5.  
 

Rodzaj działalności gospodarczej Ilość podmiotów gospodarki 
narodowej wpisanych do rejestru 

REGON w 2010 r. 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

5690 

przemysł i budownictwo 44027 
usługi 158529 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 
 
 
 
 

                                                           
6 Reguła ta nie dotyczy 6 gmin graniczących  z innymi regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, tj. Biały Bór, 
Borne Sulimowo, Czaplinek, Kołczygłowy, Słupsk i Szczecinek, które zostały uwzględnione w analizie z uwagi na 
konieczność rozszerzenia obszaru badań ankietowych - szczegóły w rozdziale 4.1 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 

 
 Wśród podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na terenie 
RWDOiPZ dominują podmioty prowadzące działalność w sektorze usługowym i 
stanowią 76% wszystkich zarejestrowanych podmiotów w regionie. Na kolejnym 
miejscu plasują się podmioty z branży przemysłowej i budownictwa (21%), natomiast 
najmniejszy udział wśród podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON ma 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (3%).  

O poziomie przedsiębiorczości regionu świadczy wskaźnik określający liczbę 
podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. W celu zobrazowania, jak ten 
wskaźnik kształtuje się na terenie gmin w obszarze RWDOiPZ przedstawiono wykres 6.  
Na wykresie zamieszczono gminy, w których wskaźnik ten osiągnął  wartości skrajne - w 
znaczeniu „maksymalne” i „minimalne”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 
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Zaobserwować można, że analizowany wskaźnik osiągnął wartości najwyższe  
w miejscowościach nadmorskich (od 2819 w Międzyzdrojach do 3849 w Rewalu),  
a najniższe w gminach Chociwel (448), Sulęcin (454) oraz Barwice (457), 
zlokalizowanych na obrzeżach RWDOiPZ.  Średnia wartość tego wskaźnika dla Polski 
wynosi 1021. 

W RWDOiPZ głównym obszarem gospodarczym jest aglomeracja szczecińska ze 
Szczecinem, Policami, Gryfinem, Stargardem Szczecińskim, Goleniowem oraz 
Świnoujście. Głównymi sektorami gospodarki jest tutaj gospodarka morska, przemysł 
oraz usługi. Dzięki przygranicznemu położeniu aglomeracji rozwija się ruch tranzytowy 
towarów i osób oraz infrastruktura graniczna. Kolejnym obszarem węzłowym są 
Koszalin i Kołobrzeg wraz z sąsiednimi powiatami, gdzie dominuje branża usługowa i 
przemysłowa. Pas gmin nadmorskich jest również obszarem aktywnym pod względem 
gospodarczym z dominującą funkcją turystyczną i uzdrowiskową, a także lokalną 
gospodarką morską. Potencjał rozwoju tkwi także w pasie pojezierzy, gdzie ze względu 
na walory przyrodnicze mają szansę rozwoju małe przedsiębiorstwa turystyczne. W 
środkowej i wschodniej części obszaru dominują tereny rolnicze z przemysłem rolno-
spożywczym. Widoczna jest stagnacja gospodarcza tych obszarów. Na tym tle wyróżnia 
się powiat pyrzycki o znaczącej funkcji rolniczej. 
 

Na terenie RWDOiPZ rozwijają się następujące gałęzie przemysłu: 
• paliwowo-energetyczny (z największymi Elektrowniami: „Dolna Odra” w Nowym 

Czarnowie, „Pomorzany” i „Szczecin” w Szczecinie), 
• produkcji nawozów sztucznych (z największymi zakładami: Zakłady chemiczne 

Police, Zakłady Produkcji Nawozów sztucznych „Fosfan” w Szczecinie), 
• spożywczy (m.in. duże fermy hodowlane w Kołbaczu i Smardzku, zakłady 

przetwórstwa spożywczego Agryf w Szczecinie, Polmos i „Browary” w Szczecinie, 
Koszalinie i Połczynie, liczne zakłady przetwórstwa rybnego w części 
nadmorskiej), 

• przemysł lekki, elektrotechniczny i elektryczny, jak i wydobywczy (ropa naftowa, 
gaz ziemny i kruszywo).  

Ponadto w regionie wodnym występują duże porty morskie w Szczecinie i 
Świnoujściu  oraz małe porty morskie w Policach, Stepnicy, Kołobrzegu i Darłowie. Na 
terenie tym od dziesięcioleci rozwijał się także przemysł stoczniowy (obecnie działa 
Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA). Położenie wielu miast nad brzegiem 
Bałtyku spowodowało rozwinięcie rybołówstwa i stworzenie bazy rybackiej 
(Świnoujście, Kołobrzeg, Darłowo). 
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2.6. Charakterystyka ekonomiczna 

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

dobrze takich zjawisk jak wodochłonność gospodarowania7

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

. Porównanie do innych 
regionów wodnych również nie jest dobrym poziomem odniesienia z uwagi na ich różną 
wielkość i intensywność procesów gospodarczych. Dlatego też w miarę poprawny obraz 
sytuacji można uzyskać dopiero przy analizie mierników o charakterze względnym, 
odnoszących wielkość zużytej wody do intensywności procesów gospodarczych. Dlatego 
też w charakterystyce wykorzystano następujące mierniki: 

b) Wodochłonność produkcji przemysłowej (zużycie wody w przemyśle/PKB 
wytworzone w sektorze przemysłowym), jednostki: tys. m3/mln zł 

Dla obu wymienionych mierników obliczenia przeprowadzono w dwóch wariantach: 
raz dokładnie wg kategorii opisanych w punktach (a) i (b), a po raz drugi z pominięciem 
zużycia wody chłodniczej (zwrotnej) zużywanej w procesach energetycznego spalania 
paliw. Uzasadnienie wyłączenia zwrotnego zużycia wody chłodniczej wynika z: 

a) pobór i zwrot wody o niewielkich zmianach jakości (temperatura) nie ogranicza 
możliwości powtórnego wykorzystania tej wody w procesach gospodarczych, 

b) pobierane są olbrzymie ilości wody, wobec których ujęcie wody na wszystkie 
inne cele jest marginalny, zmiany ilości wód chłodniczych nie wpływają na 
intensywność procesów gospodarowania wodą w innych obszarach. 

Z uwagi na fakt, że statystyka działalności gospodarczej na terenie Polski 
prowadzona jest wyłącznie w układzie administracyjnym, przyjęto, że analiza zostanie 
wykonana dla woj. zachodniopomorskiego, a nie obszaru RWDOiPZ. Interpolacja takich 
wartości jak PKB z obszaru województw na regiony wodne nie jest możliwa do 
zrealizowania w sposób merytorycznie poprawny. Produkt krajowy nie jest bowiem 
wytwarzany równomiernie na obszarze całego województwa czy też w tej samej ilości 
na mieszkańca. Dlatego też przeliczenia w wykorzystaniem klucza powierzchni lub 
mieszkańców nie dają dobrych rezultatów.  
Wartości obliczone dla województwa zachodniopomorskiego (we wszystkich 
wariantach) zostały odniesione do wartości średnich dla Polski.    
 
Wariant I 

a) wodochłonność PKB ogółem 
 

 [tys. m3/mln zł] 
 
 

                                                           
7 W sensie intensywności wykorzystywania zasobów odnoszonej do intensywności procesów gospodarczych. 
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Dane za 2010r. dla woj. zachodniopomorskiego: 

• Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności: 1 612 400 tys. m3 , 
• PKB w województwie (szacunki BIEC): 3,8% PKB Polski tj. około 53 785 mln zł.  

(na dzień dzisiejszy brak danych GUS na rok 2010 dot. PKB dla poszczególnych 
województw w Polsce). 

 
[tys. m3/mln zł] 

 
 
Dane za 2010r. dla Polski: 

• Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności: 10 356 500 tys. m3 , 
• PKB: 1 415 385 mln zł . 

 
= [tys. m3/mln zł] 

 
Wodochłonność PKB ogółem w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku 

wynosiła 29,98 [tys. m3/mln zł], i była prawie czterokrotnie wyższa od średniej dla 
Polski, wynoszącej [tys. m3/mln zł]. Wskazuje to na bardzo wysoką 
wodochłonność  
w województwie. 
 

b) wodochłonność produkcji przemysłowej 
 

 [tys. m3/mln zł] 
 
Dane za 2010r. dla woj. zachodniopomorskiego: 

• Zużycie wody w przemyśle: 1 500 800 tys. m3 .  
• Szacunkowe PKB wytworzone w sektorze przemysłowym: 9 376 mln zł. (Ze 

względu na brak danych GUS dot. PKB w poszczególnych województwach w roku 
2010, wielkość tę obliczono z uwzględnieniem dynamiki  PKB wg sekcji, która dla 
przemysłu w 2010 r. wynosiła 109,3.) 

 

 = 160,07 [tys. m3/mln zł] 
 
Dane za 2010r. dla Polski: 

• Zużycie wody w przemyśle: 7662200 tys. m3 .  
• PKB wytworzone w sektorze przemysłowym: 305 944 mln zł.  
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 = 25,04 [tys. m3/mln zł] 
 

Wodochłonność produkcji przemysłowej w województwie zachodniopomorskim w 
2010 roku wynosiła 160,07 [tys. m3/mln zł], i  była ponad sześciokrotnie wyższa od 
średniej dla Polski, wynoszącej 25,04 [tys. m3/mln zł]. Nie oznacza to jednak, że 
produkcja przemysłowa w województwie zachodniopomorskim jest wyjątkowo 
wodochłonna i nieefektywna w sensie wykorzystania tego surowca. Ponieważ 
statystykę zużycia wody zdominowało zużycie na cele chłodnicze (zwrotne) realny 
obraz dadzą dopiero rezultaty obliczeń pomijających ten sposób wykorzystania wody – 
zaprezentowane w wariancie II, poniżej. 

 
 
Wariant II – z pominięciem zużycia wody chłodniczej 

Przy obliczeniach w tym wariancie pominięto zużycie wody chłodniczej 
(zwrotnej) wykorzystywanej w procesach energetycznego spalania paliw. W związku z 
powyższym przedstawione poniżej wielkości zużycia wody są pomniejszone o zużycie 
wody chłodniczej, a pozostałe dane dot. PKB pozostają bez zmian w stosunku do 
wariantu I. 
 

a) wodochłonność PKB ogółem 
 
Dane za 2010r. dla woj. zachodniopomorskiego: 

• Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności z pominięciem 
zużycia wody chłodniczej: 15 970 tys. m3 (zużycie wody chłodniczej:  1 452 700 
tys. m3), 

 
 

[tys. m3/mln zł] 

 
 
Dane za 2010r. dla Polski: 

• Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności z pominięciem 
zużycia wody chłodniczej: 3 449 100  tys. m3 (zużycie wody chłodniczej:  6 907 
400 tys. m3), 

 
= [tys. m3/mln zł] 

 
Wodochłonność PKB ogółem w województwie zachodniopomorskim (z 

pominięciem zużycia wody chłodniczej) w 2010 roku wynosiła 2,97 [tys. m3/mln zł], i 
była nieznacznie wyższa od średniej dla Polski, wynoszącej 2,44 [tys. m3/mln zł].  W 
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ujęciu względnym wartość dla województwa zachodniopomorskiego była wyższa od 
średniej krajowej o 21%. 

 
 

b) wodochłonność produkcji przemysłowej 
 

Dane za 2010r. dla woj. zachodniopomorskiego  
• Zużycie wody w przemyśle z pominięciem zużycia wody chłodniczej: 48 100 tys. 

m3 (zużycie wody chłodniczej:  1 452 700 tys. m3), 
 

 = 5,13 [tys. m3/mln zł] 
 
Dane za 2010r. dla Polski: 

• Zużycie wody w przemyśle z pominięciem zużycia wody chłodniczej: 754 800 tys. 
m3 (zużycie wody chłodniczej:  6 907 400 tys. m3), 

 

 = 2,47 [tys. m3/mln zł] 
 

Wodochłonność przemysłu w województwie zachodniopomorskim (z 
pominięciem zużycia wody chłodniczej) w 2010 roku wynosiła 5,13 [tys. m3/mln zł], i 
 była ponad dwukrotnie wyższa od średniej dla Polski, wynoszącej 2,47 [tys. m3/mln zł]. 
Jednocześnie, wartości wodochłonności produkcji przemysłowej z pominięciem wód 
chłodniczych są znacznie niższe od wyliczeń wariantu I (ponad 30 razy). Z powyższego 
wynika, że najbardziej wodochłonną gałęzią przemysłu w woj. zachodniopomorskim 
jest energetyka, wykorzystująca wodę, jako materiał chłodniczy. W 2010 roku, wg 
danych GUS, wody chłodnicze stanowiły 96.8 % ogólnego zużycia wody na cele 
przemysłowe. 
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3. Metodyka wykonania pracy, źródła danych i 
informacji 

 
Dane wykorzystane do opracowania pochodzą z wielu, nie do końca 

kompatybilnych ze sobą źródeł - co wymaga dużej ostrożności przy ich agregowaniu i 
porównywaniu. I tak, w sektorze komunalnym podstawowym źródłem danych była 
ankieta skierowana do operatorów wod-kan. Z uwagi na brak wymogu prawnego 
wypełnienia tej ankiety - stopa zwrotu i kompletność otrzymanych danych pozostawiają 
wiele do życzenia. Badania ankietowe przeprowadzono w okresie kwiecień-maj oraz 
lipiec-sierpień 2012 z pytaniami o stan w roku 2010. Rozważano ankietyzację za rok 
2011 jednak o ile pojedyncze przedsiębiorstwa są w stanie odpowiedzieć na większość 
pytań to zbiorcze opracowania statystyczne umożliwiające porównania sektorów itd. 
pojawią się dopiero pod koniec grudnia 2012 a dla przemysłu dopiero w styczniu 2013.  
 
Dane dla sektora komunalnego uzupełniono ponadto o:  

• wywiady telefoniczne (brakujące pojedyncze dane, weryfikacja danych 
wątpliwych),  

• wywiady pogłębione (tel/e-mail/dostęp do dokumentacji projektów FS) – dla 
ZWiK Szczecin z uwagi na jego kluczową rolę w regionie, 

• dane archiwalne największych operatorów w zakresie zmian taryf za usługi wod-
kan (Szczecin, Kołobrzeg), 

• sprawozdania wojewodów z realizacji KPOŚK, 
• dane urzędów marszałkowskich nt. opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska i wprowadzanie w nim zmian. 
W powyżej wymienionym zakresie uzyskano pełną spójność czasową danych w zakresie 
założonego roku bazowego 2010. 
 

Weryfikacja otrzymanych danych ankietowych była możliwa poprzez porównanie z 
bazą danych za rok 2006 zgromadzoną w trakcie poprzednich badań ankietowych przez 
RZGW w Szczecinie. Weryfikacja taka umożliwiała wychwycenie błędów o tzw. rząd 
wielkości (jedna, dwie lub trzy pozycje), w przypadku rozbieżności sięgających 
kilkudziesięciu procent – nie było to już możliwe. Cztery lata, które upłynęły od 
ostatnich badań, umożliwiły znaczący rozwój operatorów widoczny poprzez: 

a) zwiększenie zakresu działalności, 
b)  zaobserwowane na badanym obszarze intensywne zjawisko wchłaniania 

mniejszych operatorów przez większych, łączenia się dwóch podmiotów itd. 
Wzrosty obrotów, sprzedaży wynikają z takich przekształceń i trudno takie 
wartości porównywać w czasie.  

Metodyka badania finansowej stopy zwrotu kosztów w sektorze komunalnym nie 
uległa ewolucji w porównaniu do poprzedniego cyklu planistycznego. Pewne korekty 
zaproponowano w odniesieniu do aktualizacji kosztów środowiskowych we wszystkich 
sektorach. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 9.  
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Porównania specyficznych cech czyli takich, które nie muszą występować u 

wszystkich operatorów8

• urząd gminy, 

 zrealizowano wg następującego schematu. Najpierw obliczono 
wskaźniki podstawowe (np. średnia cena, średni koszt) dla całej próby bez względu na 
występowanie cechy specyficznej, a następnie ponownie obliczono te same wskaźniki 
dla próby zawężonej do podmiotów, u których ta cecha występuje. Porównania 
wykonywano pomiędzy całą zbiorowością, a próbą zawężoną. Nie prowadzono obliczeń 
dla podmiotów, które nie podały informacji na temat badanej cechy. Wynika to z faktu, 
że brak informacji nie oznacza wartości 0. Nie ma więc w opracowaniu porównań 
najbardziej skrajnych – typu: podmioty naliczające amortyzację do podmiotów nie 
naliczających (co jest możliwe w przypadku zakładów budżetowych). Tych ostatnich (z 
„zerową” amortyzacją nie ma jak zidentyfikować - są wymieszani z operatorami, którzy 
danych nie ujawnili.  

Do celów badań dokonano pogrupowania operatorów (wg formy prawnej) w  
3 kategorie: 

1. Grupa 1- operatorzy działający na podstawie ustawy o finansach publicznych 
(skrócona nazwa „zakłady budżetowe”): 

• jednostka budżetowa gminy, 
• gospodarstwo pomocnicze 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 analizie cen za usługi wod-kan przyjęto pewną konwencję zapisu informacji 
związaną ze zróżnicowaniem cen sprzedaży wg grup odbiorców lub brakiem tego 
zróżnicowania. W badanej populacji znaleźli się operatorzy stosujący ceny jednolite, 
którzy wyspecyfikowali wielkość sprzedaży poszczególnym grupom odbiorców 
(gospodarstwa domowe, przetwórstwo przemysłowe, pozostali). W takich wypadkach 
cenę jednolitą wpisywano trzykrotnie w każdej z kolumn opisujących odbiorców. 
                                                           
8 Chodzi np. o odpis amortyzacyjny, opłatę za użyczenie majątku, opłaty podwyższone za korzystanie ze 
środowiska. 
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Działanie takie jest poprawne logicznie – skoro cena jest identyczna to powinna być 
wyspecyfikowana dla wszystkich grup odbiorców u danego operatora. Różnica 
pomiędzy brakiem ceny, a wartością liczbową jest istotna np. przy obliczaniu median, 
średnich ważonych itp. Uzupełnienia takie prowadzono konsekutywnie, bez stosowania 
automatycznych algorytmów, każdorazowo analizując posiadane informacje. 
 

W prezentowanych opisach statystycznych odstąpiono w większości przypadków 
od prezentowania wartości skrajnych (minimów i maksimów). Okazało się bowiem, że 
najczęściej są one rezultatem błędów w wypełnianiu ankiety (przesunięcie miejsca 
dziesiętnego) lub specyficznych rozwiązań lokalnych (układ różny od standardowego; 1 
aglomeracja – 1 operator). Wartości te nie mają więc znaczenia dla prowadzonych 
obliczeń.  
 

Metodyki analizy zwrotu kosztów dla przemysłu, rolnictwa i innych usług różnią się 
zdecydowanie od prac związanych z sektorem komunalnym. Brak jest tak 
szczegółowych (jak w sektorze komunalnym) danych – szczególnie opisujących procesy 
gospodarcze inne niż korzystanie z wód. Olbrzymia część informacji gromadzonych 
przez GUS (lub inne instytucje publiczne) jest zatem ekstrapolowanych z układu 
wojewódzkiego (z dwoma wyjątkami – powierzchnia i ludność). Sposób przeliczeń z 
danych dla województw prowadzony był:  

• wg ilości ludzi,  
• powierzchni,  
• lub wytworzonej wartości dodanej. 
Konkretny klucz użyty do przeliczeń jest każdorazowo opisywany w poszczególnych 

rozdziałach. Przejścia z układów administracyjnych na mniejsze obszary bilansowe 
wykonany został znacznie dokładniej dla powierzchni i liczby ludności. Wykorzystano tu 
dokument przygotowany przez RZGW w Szczecinie wykorzystujący dezagregację 
prowadzoną na poziomie poszczególnych gmin. 

 
W trakcie prowadzenia badań natrafiono na dwa podstawowe problemy: niska 

liczebność próby w sektorze komunalnym oraz całkowita niekompatybilność statystyki 
gospodarczej (gromadzonej przez GUS) w układzie administracyjnym z bardziej 
zdezagregowanym układem obszarów bilansowych. Próba około 70 operatorów wod-
kan podzielonych wg dowolnego klucza (3 rodzaje form własności, 3 kategorie wielkość 
itp.) dodatkowo obniża liczebność podmiotów w próbie. W takich warunkach nie ma 
możliwości głębszej dezagregacja obszaru administrowanego przez RZGW w Szczecinie 
na obszary opracowań. Brak też jest jakiejkolwiek możliwości interpolacji wskaźników 
ekonomicznych (dochód rozporządzalny, regionalny PKB) na tak małe agregaty.  
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4. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze 
komunalnym 

 

4.1. Opis próby statystycznej 
 

Usługi wod-kan. w sektorze komunalnym świadczone są przez podmioty zajmujące się 
dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków lub dostarczaniem obu 
wymienionych usług. Z tego powodu opis statystyczny próby stanowiącej przedmiot 
badań prowadzony jest oddzielnie dla obu usług. Koncepcja taka jest zgodna z 
wiodącymi zaleceniami w zakresie zwrotu kosztów w sektorze: należy dążyć do 
rozdzielenia rachunku kosztów obu usług. Ogółem badania ankietowe i wywiady objęły 
operatorów wod-kan działających na terenie 86 gmin leżących w całości lub częściowo 
na terenie administrowanym przez RZGW Szczecin. Gmin położonych w obrębie RZGW 
w Szczecinie jest 133 – zatem operując kryterium „gminy objęte badaniami” odsetek 
takich podmiotów objętych badaniem jest dość wysoki (przekroczył 64%). Należy 
zaznaczyć, że w odniesieniu do operatorów działających na obszarze „najważniejszych” 
gmin tj.  leżących w całości lub w przeważającej części w obrębie RZGW Szczecin, 
odsetek podmiotów jest wyższy (przekroczył 74%). Rozszerzenie obszaru badań 
ankietowych o operatorów działających na obszarze gmin granicznych z innymi 
regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, wynikało z konieczności uzyskania bardziej 
reprezentatywnej próby do dalszych analiz - wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych w okresie kwiecień-maj wśród operatorów działających na obszarze 
„najważniejszych” gmin nie były dostateczne. Przykładowo dla Wodociągów 
Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie badanie objęło jedynie 11 gmin z 27 
obsługiwanych przez spółkę (tj. Dolice, Warnice, Kobylanka, Przelewice, Pyrzyce, Dobra 
(Szczecińska), Wolin, Chojna, Radowo Małe, Przybiernów, Trzcińsko-Zdrój). W 
przypadku pozostałych gmin, na których działalność operatorską prowadzą Wodociągi 
Zachodniopomorskie, w badaniu uwzględniono inne podmioty świadczące usługi 
wodno-ściekowe  na tym terenie.  
Gminy, na terenie których działali operatorzy wod-kan objęci badaniami ankietowymi, 
przedstawiono na Rysunku 4 oraz w załączniku – lista operatorów. Natomiast 
szczegółowe informacje uzyskane w wyniku badań ankietowych od podmiotów 
zajmujących się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków lub 
dostarczaniem obu wymienionych usług zestawiono w załączniku – dane do analizy 
ekonomicznej.  
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Rysunek 4. Gminy na terenie RZGW w Szczecinie gdzie działali operatorzy wod-kan 
objęci badaniami ankietowymi (Źródło: Opracowanie własne). 
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Pełne zestawienie cech przy pomocy których weryfikowano jakość próby 
badawczej przedstawia Tabela 6. 

Tabela 6. Zestawienie cech umożliwiających weryfikację jakości próby badawczej użytej 
do analizy finansowej i ekonomicznej w sektorze komunalnym 

Cecha Wartość Odsetek 
objęty 

badaniami 

Uwagi 
dla całego 
RZGW w 
Szczecinie 

w próbie 
badawczej 

Ilość gmin objętych 
badaniami 

133 86 64%  74% - to odsetek objęty 
badaniami w stosunku do 
gmin w całości lub 
przeważającej części 
leżących na terenie RZGW 
w Szczecinie 

Objętość 
ujmowanej wody 
ogółem 

95,6 hm3 85,3 hm3 89,2%  

Objętość 
ujmowanej wody 
powierzchniowej 

22,5 hm3 22,2 hm3 98,5% Bardzo wysoki odsetek w 
badanej próbie 

Objętość 
ujmowanej wody 
podziemnej 

70,1 hm3 63,2 hm3 90,1% Zamieszczono 
szczegółową analizę 
przyczyn (str.  30) 

Liczba ludności 
podłączonej do 
wodociągów 

1579,7 
tys. 

1338,4 tys. 84,7%* Dane ogółem tylko dla 
woj. ZP 

Liczba ludności 
podłączonej do 
syst. kanalizacji 

1266,1 
tys. 

1210,5 tys. 95,6%* Dane ogółem tylko dla 
woj. ZP 

(*) wskaźnik zawyżony 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (pobory dla RZGW) i badań 
ankietowych 

W danych, które zawiera Tabela 6. wątpliwości budzi relatywnie niski wskaźnik 
objęcia badaniami wód podziemnych. Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy poborem 
wody na cele komunalne, a wykazanym poborem przez operatorów wod-kan. jest więc 
kluczowe przy rozważaniach na temat reprezentatywności próby i miarodajności badań. 
Biorąc jednak pod uwagę rozbieżności pomiędzy danymi GUS, a danymi urzędów 
marszałkowskich cała statystyka ujmowanej wody nie wygląda specjalnie wiarygodnie9

                                                           
9Dla RZGW w Szczecinie pobór wód podziemnych wg GUS wyniósł w 2010 r 70,1 hm3 zaś wg danych z 
urzędów marszałkowskich było to 81,4 hm3. Bazowa rozbieżność wyniosła zatem 16%. 

.  
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Próby wyjaśnienia różnic pomiędzy poborem rejestrowanym przez GUS/urzędy 
marszałkowskie, a poborem uzyskanym w drodze badań ankietowych ogniskowały się 
na dwóch potencjalnych przyczynach opisanych poniżej. W wartościach liczbowych 
różnica dla roku 2010 wyniosła: pobór wg GUS - 70,1hm3 wobec 63,2 hm3 wg ankiet, 
czyli niecałe 7 hm3  różnicy co daje w wartościach względnych 10%. Ponieważ w 
pierwszej wersji otrzymanych informacji różnica przekraczała 30% wyjaśnieniom tych 
rozbieżności poświęcono wiele uwagi, szczególnie wobec tzw. dużych operatorów 
kluczowych. Zidentyfikowano następujące przyczyny: 

1. Jakość danych ankietowych. Pobór deklarowany w ankietach przez największych 
operatorów porównano z ich poborem zgłoszonym do urzędów 
marszałkowskich. Zidentyfikowano i wyjaśniono najistotniejsze różnice 
zmniejszając końcową rozbieżność, trzykrotnie. Tylko w jednym przypadku 
(„Zachodniopomorskie Wodociągi” Sp. z o.o. w Goleniowe) nie uzyskano 
zgodności danych deklarowanych w ankiecie z danymi zgłoszonymi do urzędu 
marszałkowskiego, z uwagi na odmowę przekazania kompletnych danych przez 
operatora. Sytuacja tego operatora jest o tyle skomplikowana, że prowadzi on 
działalność na terenie 27 gmin, z których każda posiada osobne taryfy. Uzyskane 
dane opisują 11 gmin (Dolice, Warnice, Kobylanka, Przelewice, Pyrzyce, Dobra 
(Szczecińska), Wolin, Chojna, Radowo Małe, Przybiernów, Trzcińsko-Zdrój) i 
przypisane do nich koszty, jednak specyfika sytuacji wyjątkowo komplikuje 
możliwości obliczeń – operator dysponuje w ankiecie jednym polem na wielkość 
dopłat, amortyzacji itp. Analizie poddano jednak zbiór cen stosowanych we 
wspomnianych gminach (na podstawie ogólnie dostępnych uchwał taryfowych 
na rok 2010). Mediana dla 27 gmin dla sprzedaży wody i taryfy dla gospodarstw 
domowych różni się o 2,4% zaś taryfy dla pozostałych odbiorców jest identyczna 
w stosunku do wartości uśrednionych z całego obszaru RZGW. Jest to o tyle 
korzystne, że brak części gmin nie zmienia wartości uśrednionych i nie wpływa 
na wnioski i konkluzje. 

2. Analizie poddano dane z urzędów marszałkowskich, a dokładniej, informacje o 
tym kto pobiera wodę na cele komunalne. Wyniki tej analizy są w dużym stopniu 
zaskakujące. Istnieje bowiem liczna grupa podmiotów nie posiadających statusu 
operatora wod-kan, która pobiera wodę (podziemną) na cele zaopatrzenia 
komunalnego, ale wyłącznie własnego obiektu/grupy obiektów. Takie podmioty 
wchodzą w statystykę poboru na cele komunalne ale nie do końca figurują w 
statystyce operatorów świadczących usługę zaopatrzenia w wodę. Uściślając: 
baza poborów wód podziemnych, na której operuje RZGW w Szczecinie obejmuje 
1927 rekordów z czego 1466 z wartościami poboru większymi od zera (czynne 
ujęcia) wobec 932 ujęć operatorów wod-kan zidentyfikowanych na tym obszarze. 
Zatem ponad 1/3 ujęć nie należy do operatorów wod-kan. 

3. Kwestie terminologiczne. Analiza danych z bazy „marszałkowskiej” wskazuje na 
spore rozbieżności terminologiczne. I tak: w bazie istnieje 1048  rekordów z 
poborami (większymi od zera) na cele komunalne, łącznie na 74hm3 i 
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równocześnie 1288  rekordów z poborami wody do spożycia i na cele socjalne, 
łącznie na 66 hm3. Dane te nie są sprzeczne. Nie każdy pobór na cele komunalne 
jest poborem wody do spożycia i równocześnie nie każdy pobór wody do 
spożycia musi być poborem komunalnym. Te niuanse terminologiczne utrudniają 
w poważnym stopniu wzajemną weryfikację danych z różnych źródeł. 

Wnioski: 

Przeprowadzone badania ankietowe obejmują wodę podziemną pobraną celem 
świadczenia usługi „zaopatrzenia…” w odsetku znacznie większym niż obliczony na 
podstawie ankiety i danych GUS. Można mówić o objęciu prawie całej objętości wody 
pobieranej przez sektor komunalny w jego tradycyjnym rozumieniu – poboru celem 
świadczenia usługi zaopatrzenia w wodę. 

Ilość operatorów, którzy odpowiedzieli na badania ankietowe to 88 podmiotów. 
Jednak spora część odpowiedzi typu: „zakończono działalność”, „przekazano działalność 
do innego podmiotu” itp. nie generuje rekordów użytecznych w analizie. Dlatego też do 
obliczeń w przypadku zaopatrzenia w wodę wykorzystano dane z 72 ankiet (od 55 
operatorów) zaś dla usługi odbioru oczyszczania ścieków 64 ankiety (od 54 
operatorów). 

 

4.2. Rynek usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na obszarze 
RWDOiPZ 

 
Wartość rynku zaopatrzenia w wodę na terenie RWDOiPZ to około 237 mln zł 

w 2010r. Podany wynik jest rezultatem agregacji wyników badań ankietowych - 207 
mln zł oraz doszacowania - 30 mln zł - o ludność obsługiwaną przez operatorów, którzy: 
podali niewiarygodne dane finansowe, nie podali ich w ogóle, odmówili udziału w 
badaniu, nie byli badani. 

Podstawowe cechy rynku zaopatrzenia w wodę przedstawiają Tabela 7 oraz Tabela 8.  
 
Tabela 7. Opis ilościowy RWDOiPZ – usługa zaopatrzenia w wodę. 

Cecha Jednostka  
Ilość operatorów  88/55(1) 

Wielkość poboru ogółem, w tym tys. m3/r 85316 
z wody powierzchniowej tys. m3/r 22 154 
z wody podziemnej tys. m3/r 63 161 
Straty wody tys. m3/r 4 677 
Długość sieci rozdzielczej km 8 319 
Zużycie wody ogółem tys. m3/r 67 294 
gospodarstwa domowe tys. m3/r 50 766 
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cele produkcyjne tys. m3/r 5 985 
Pozostali tys. m3/r 10 542 
Ilość korzystających ogółem (2) - 167 503 
Liczba gosp. Domowych - 138 053 
Liczba podmiotów - cele 
produkcyjne 

- 4 204 

Liczba podmiotów -pozostali - 12 218 
Liczba obsługiwanej ludności  tysiące osób 1 381,9 
Wartość przychodów ogółem (3) mln zł/r 207,2 
gospodarstwa domowe mln zł/r 155,8 
cele produkcyjne mln zł/r 18,4 
Pozostali mln zł/r 31,7 
Dopłaty gmin mln zł/r 6,9 
Koszty ogółem mln zł/r 201,6 
Opłaty za korzystanie ze 
środowiska 

mln zł/r 4,2 

gospodarstwa domowe mln zł/r 2,9 
cele produkcyjne mln zł/r 0,1 
Pozostali mln zł/r 0,5 
Opłaty podwyższone mln zł/r 0,1 
Kary mln zł/r 0,02 

(1) Przeankietowano 88 operatorów, dane liczbowe uzyskano od 55 podmiotów 
prawa. Niektórzy z nich prowadzili rozłączną działalność na różnych obszarach 
stąd liczba ankiet jest znacznie wyższa i do badań wykorzystano dane od 72 
operatorów. Część ankietowanych operatorów zakończyła działalność, połączyła 
się z innymi podmiotami lub została przez nich wchłonięta. 

(2) Liczba podpisanych umów, wartość informacyjna wskaźnika jest ograniczona, 
część gospodarstw domowych objęta jest umowami zawartymi np. ze 
spółdzielnią mieszkaniową, czyli umowami o charakterze zbiorowym, stąd tak 
niska liczba umów. 

(3) Bez doszacowania o brakujące podmioty. 
Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 8. Ceny za wodę dla poszczególnych grup odbiorców. 
Odbiorca cena za wodę zł/m3 średni ważony koszt 

dostarczenia wody, zł/m3  brutto netto (bez VAT) 
 średnia ważona Mediana  
Gospodarstwa domowe 3,15 2,94 2,71 

3,00 Produkcja przemysłowa 3,27 3,05 2,73 
Pozostali 3,23 3,01 2,74 
Źródło Opracowanie własne 
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Analogicznie wartość rynku odbioru i oczyszczania ścieków na terenie RWDOiPZ 
to ok. 263mln zł w 2010r. Jest to efekt doszacowania wyników badań ankietowych 
(252 mln zł) o ludność obsługiwaną przez operatorów o cechach wymienionych w 
akapicie poświęconym rynkowi zaopatrzenia w wodę (kolejne 11 mln zł). Podstawowe 
cechy rynku odbioru i oczyszczania ścieków zaopatrzenia w wodę przedstawiają 
Tabela 9. oraz Tabela 10. 

Tabela 9. Opis ilościowy RWDOiPZ – usługa odbioru i oczyszczania ścieków. 
  Razem 
Długość sieci ogólnospławnej km 4459 

Ścieki odprowadzone ogółem 

tys. 
m3/rok 

65 771 

 

Ścieki od gospodarstw domowych 
46 088 

 
Ścieki z przemysłu 7 817 
Ścieki pozostałe 11 668 
Ludność podłączona do kanalizacji tys. osób 1 216 
Liczba oczyszczalni mechanicznych 

- 

26 
Liczba oczyszczalni biologicznych 107 
Liczba oczyszczalni biologicznych 
wysokoefektywnych 34 

Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie-mech 

tys. osób 

125,6 

Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie-biolog 

185,2 

Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie-biol-wysokoefektywne 872,4 

Przychody ogółem 

mln zł 

251,9 
Przychody od gospodarstw 
domowych 

194,4 

Przychody z przemysłu 22,6 
Przychody pozostali 34,9 
Koszty ogółem 215,4 
Amortyzacja 49,4 
Podatek od nieruchomości 23,1 
Opłaty za dzierżawę 0,9 
Opłaty za korzystanie ze środowiska 4,4 
Opłaty podwyższone 0,06 
Kary 0,00 

Źródło: Opracowanie własne 



„Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin” 

 
 

35 

Tabela 10. Przegląd cen za odbiór i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup 
użytkowników, operatorzy działający na terenie RZGW w Szczecinie w 2010 r. 

Odbiorca cena za ścieki zł/m3 średni ważony koszt 
usługi, zł/m3  brutto netto 

 średnia ważona mediana  
Gospodarstwa domowe 4,66 4,36 4,28 

3,31 Produkcja przemysłowa 4,84 4,53 4,30 
Pozostali 4,73 4,42 4,44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
 
 

4.3. Analiza finansowej stopy zwrotu operatorów wod-kan 
 

Porównanie kosztów działalności pt. „zaopatrzenie w wodę” do przychodów z tej 
działalności wykonano w kilku etapach. Dla podmiotów, które ujawniły zarówno koszty 
jak i przychody zsumowano obie kategorie uzyskując porównanie w skali całego 
RWDOiPZ. 207,2mln zł przychodów - wobec 201,6 mln zł kosztów – oznacza, że 
finansowa stopa zwrotu wynosi 102,8%. Ta ostatnia wartość to średnia ważona. 
Mediana wynosi 102,3%. Ogółem 50 operatorów10

 
Tabela 11. Relacje przychodów i kosztów zaopatrzenia w wodę u operatorów 
działających na terenie RZGW w Szczecinie. 

 w 2010 cechowała finansowa stopa 
zwrotu powyżej 100% (pełne pokrycie kosztów przychodami na poziomie finansowym), 
a 20 miało ją poniżej 100% - działali więc ze stratą (przynajmniej w tej części swojej 
działalności, która dotyczyła zaopatrzenia w wodę). Szczegółowa dezagregacja jest 
zamieszczona w Tabeli 11. 

Relacja przychodów do kosztów  Odsetek operatorów 
Przychody > kosztów  71% 

Przychody < kosztów o nie 
więcej niż 

1% 4% 
5% 9% 

10% 7% 
15% 6% 
25% 0% 
33% 0% 

powyżej 33% 3% 
Źródło: Opracowanie własne 

W kolejnym kroku zdezagregowano badaną zbiorowość wg dwóch kryteriów: 
wielkości operatora i formy własności. Szczegółowe rezultaty przedstawia Tabela 12. 

 

                                                           
10 Pojęcie operatora rozumiane jest jako zbiór rekordów w bazie danych, skoro dla Wodociągów 
Zachodniopomorskich uzyskano więcej niż jedną ankietę – gdyż firma ta prowadzi rozłącznądziałalność w 
ponad 20 gminach – wartości takie traktowane są osobno. 
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Tabela 12. Zmienność finansowej stopy zwrotu zaopatrzenia w wodę w zależności od 
wielkości operatora i jego formy własności. 
Cecha Finansowa stopa 

zwrotu 
Liczebność operatorów  w próbie 

Wielkość operatora  
Duży (pow. 200 tys. mk) 101,1% 1 
Średni (10-200 tys. mk.) 102,9% 17 

Mały (poniże 10 tys. mk) 106,5% 51 
Forma prawna operatora 
(1) 

 

Zakłady budżetowe 119,7% 25 
Spółki 101,3% 40 
Pozostałe 110,5% 5 
Wartość średnia ważona 
dla RWDOiPZ 102,8% 70 
Mediana dla RWDOiPZ 102,3% 70 

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

Źródło: Opracowanie własne 

Interpretacja wyników zestawionych w powyższych tabelach nie jest oczywista. Z 
jednej strony dla wszystkich form własności i dla całej, badanej zbiorowości operatorów 
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 mocno wpływa na wartość uśrednioną. Sygnałem tego zjawiska – 
aczkolwiek występującego w umiarkowanym stopniu - jest mediana niższa od średniej 
ważonej o nieco ponad pół punktu procentowego (ale dla usługi odbioru ścieków 
różnica wynosi ponad 15 punktów procentowych). 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 - 4.4. Pomijając, na tym etapie, analizę związaną z dotacjami, można jednak 
stwierdzić, że w 2010r. 70,3% wody było sprzedawane przez podmioty osiągające pełną 
finansową stopę zwrotu w zakresie usług zaopatrzenia w wodę. Ten ostatni wskaźnik 
daje dobry kontekst do krytycznej oceny średniej stopy zwrotu powyżej 100% - 
sygnalizując konieczność dalszej poprawy i urealnienia mechanizmów cenowych.  

Analogiczne badania wykonano sprawdzając usługę odbioru i oczyszczania 
ścieków. Dla podmiotów, które ujawniły zarówno koszty, jak i korzyści zsumowano obie 
kategorie uzyskując porównanie w skali całego RWDOiPZ. 252 mln zł przychodów 
wobec ok. 215 mln zł kosztów oznacza, że finansowa stopa zwrotu wynosi 117,0%. Ta 
ostatnia wartość to średnia ważona. Mediana wynosi 101,8%. Ogółem 42 operatorów w 
2010r. cechowała finansowa stopa zwrotu powyżej 100% (pełne pokrycie kosztów 
przychodami na poziomie finansowym), a 19 miało ją poniżej 100% - zakończyli więc 
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rok 2010 w zakresie zaopatrzenia w wodę stratą. Szczegółowa dezagregacja jest 
zamieszczona w Tabeli 13. 

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 93,4% wszystkich ścieków. Taka wartość pozwala na 
wyciągnięcie dość optymistycznych wniosków - wdrażanie mechanizmu zwrotu 
kosztów jest już mocno zaawansowane. 

 
Tabela 13. Relacje przychodów i kosztów odbioru i oczyszczania ścieków u operatorów 
działających na terenie RZGW w Szczecinie. 

Relacja przychodów do kosztów  Odsetek operatorów 
Przychody > kosztów  69% 

Przychody < kosztów o nie 
więcej niż 

1% 3% 
5% 7% 

10% 7% 
15% 5% 
25% 3% 
33% 0% 

powyżej 33% 7% 
Źródło: Opracowanie własne 

 
W kolejnym kroku dwukrotnie zdezagregowano badaną zbiorowość wg 

kryteriów: wielkości operatora i formy własności. Szczegółowe rezultaty przedstawia 
Tabela 14. 

 
 
Tabela 14. Zmienność finansowej stopy zwrotu odbioru i oczyszczania ścieków w 
zależności od wielkości operatora i jego formy własności. 

Cecha Finansowa stopa 
zwrotu 

Liczebność operatorów  w próbie  

Wielkość operatora  
Duży (pow. 200 tys. mk) 142,0% 1 
Średni (10-200 tys. mk.) 108,7% 16 
Mały (poniżej 10 tys. mk) 104,0% 43 
Forma prawna operatora (1)  
Zakłady budżetowe 111,7% 23 
Spółki 117,4% 30 
Pozostałe 114,0% 4 
Wartość średnia ważona 
dla RWDOiPZ 117,6% 59 
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Mediana dla RWDOiPZ 102,8% 59 
(1) w tabeli wykorzystuje się skrócone i uproszczone nazwy form prawnych 

opisanych dokładnie we wstępie do niniejszego opracowania. Ilości operatorów 
nie muszą być identyczne w poszczególnych przekrojach (np. brak podania formy 
własności w ankiecie eliminuje pojedyncze rekordy) 

Źródło: Opracowanie własne 
 

4.4. Wpływ dotacji operacyjnych udzielanych przez gminę na 
wynik finansowy i cenę usług 

 

Pogłębionym elementem analizy zwrotu kosztów na poziomie finansowym jest 
eliminacja dopłat bezpośrednich, udzielanych przez gminy. Po ich pominięciu obliczenia 
przeprowadzono ponownie. Rezultaty dla „zaopatrzenia w wodę” przedstawia Tabela 15. 

Tabela 15. Wpływ dotacji udzielanych przez gminy na wynik finansowy – zaopatrzenie 
w wodę. 
 Liczebność 

operatorów 
w próbie 

Przychody 
nie mniejsze 
niż koszty 

 Liczba operatorów, 
ujawniających 
dotacje gminy  

 Liczba przedsiębiorstw odsetek 
w % (1) 

 

Porównanie przychodów 
i kosztów 70 50 70,3% 

21 Porównanie 
skorygowanych 

przychodów i kosztów 70 39 60,9% 
(1) odsetek liczony jest po sprzedaży wody, a nie liczbie operatorów 

Źródło: Opracowanie własne 
 

W badanej próbie 21 operatorów ujawniło dotacje na cele operacyjne 
uzyskiwane od gminy. Efekt tych dotacji w 10 przypadkach pozwolił na pełne 
zrównoważenie lub nadwyżkę przychodów nad kosztami.  

Łączna, zidentyfikowana dotacja gmin wyniosła w 2010 r. 6,9 mln zł, co daje 3,4% 
przychodów operatorów z dostarczania wody w całym RZGW w Szczecinie. Patrząc w 
skali całego RZGW trudno jest zatem mówić o znaczącej kwocie dotacji. Można jednak 
kwotę udzielonych dotacji odnieść tylko do przychodów operatorów, którzy takie 
dotacje otrzymują. Wtedy ich rola jest już znacznie większa – w tak zawężonej grupie 
dotacje stanowią blisko 12,3% przychodów ogółem. 

Porównanie cen (średnich ważonych) pomiędzy zbiorowościami: wszystkich 
operatorów, a operatorów otrzymujących dotację zawarte jest w Tabeli 16. 
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Tabela 16. Porównanie cen netto za wodę pomiędzy operatorami otrzymującymi dotacje 
gmin a wszystkimi operatorami. Ceny netto w zł/m3, dla roku 2010 i RWDOiPZ. 
Opis próby operatorów Cena dla 

gosp. dom 
Cena dla 
prod. przem. 

Cena dla 
pozostałych 
odbiorców 

Liczebność 
próby 

Zbiorowość otrzymująca 
dotacje 3,18 2,96 3,37 21 
Wszyscy operatorzy 2,94 3,05 3,01 72 
Różnica 0,24 -0,09 0,36  
Źródło: Opracowanie własne 

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 tej pierwszej grupy. 
Dlatego lepsze spojrzenie umożliwiła analiza kosztów jednostkowych w obu 
wymienionych zbiorowościach. Średni ważony koszt jednostkowy (w grupie 21 
dotowanych operatorów) wyniósł 3,41 zł/m3 wobec przeciętnego kosztu 3,00zł/m3.  
Z punktu widzenia kosztów jednostkowych relacja ta poniekąd uzasadnia dotację w 
przeciętnej wysokości 0,41 zł/m3 Stwierdzenie to ma charakter warunkowy, gdyż 
efektywność ekonomiczna i sprawiedliwość społeczna takich dotacji jest bardzo 
wątpliwa. 

W interpretacji otrzymanych wyników warto zwrócić uwagę na fakt, że 
przełożenie dotacji dla operatora na cenę nie jest aż tak proste jak mogłoby wynikać z 
wskaźników jednostkowych. Przeciętna dotacja jednostkowa w wysokości 41 gr/m3 nie 
oznacza obniżenia ceny dokładnie o taką kwotę, ale precyzyjniej obniża cenę netto.  

Dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków wykonano analogiczne działania. 
Sprawdzono rolę dopłat w osiągnięciu zrównoważenia przychodów i kosztów poprzez 
ich eliminację. Sytuację z dotacjami i bez dotacji gmin przedstawia Tabela 17. 

 

Tabela 17. Wpływ dotacji udzielanych przez gminy na wynik finansowy – odbiór 
i oczyszczanie ścieków. 

 Liczebność 
operatoró
w w próbie 

Przychody 
nie mniejsze 
niż koszty 

 Liczba 
operatorów, 
ujawniających 
dotacje gminy  

 Liczba przedsiębiorstw odsetek w 
%(1) 

 

Porównanie przychodów i 
kosztów – wariant 
bazowy 

61 42 93, 19 

Porównanie 61 33 73,1% 19 
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skorygowanych 
przychodów i kosztów 

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

Źródło: Opracowanie własne 
 

Dla działalności odbioru i oczyszczania ścieków łączna, zidentyfikowana dotacja 
gmin wyniosła w 2010 r. 10,97 mln zł, co daje 4,4% przychodów operatorów z odbioru i 
oczyszczania ścieków w całym RZGW w Szczecinie. W skali całego RZGW trudno jest 
mówić o znaczącej kwocie dotacji. Ich pominięcie obniża stopę zwrotu o 5 punktów 
procentowych - nadal jest to 111,9%. Można jednak kwotę udzielonych dotacji odnieść 
tylko do przychodów operatorów, którzy takie dotacje otrzymują. Wtedy ich rola jest już 
znacznie większa – w tak zawężonej grupie dotacje stanowią 12,0% przychodów 
ogółem. Ich pominięcie powoduje obniżenie finansowej stopy zwrotu z 107,6% do 
94,7% (wartości dotyczą pod-zbiorowości operatorów, którzy otrzymują dotację). 

Przeciętna jednostkowa dotacja w grupie operatorów, którzy taką otrzymali 
wyniosła w 2010 r 46 gr/m3. Średni ważony koszt usługi w grupie operatorów 
otrzymujących dotację wyniósł 3,57 zł/m3 wobec średniej dla całej zbiorowości 3,31 
zł/m3 - jest więc nieznacznie wyższy (o 26 gr/m3). Fakt ten nie do końca usprawiedliwia 
dotację w wysokości aż 46 gr/m3. 

Porównanie cen (średnich ważonych) pomiędzy zbiorowościami: wszystkich 
operatorów, a operatorów otrzymujących dotację zawarte jest w Tabeli 18. 

 
Tabela 18. Porównanie cen netto za ścieki pomiędzy operatorami otrzymującymi 
dotacje gmin a wszystkimi operatorami. Ceny netto w zł/m3, dla roku 2010 i RWDOiPZ. 
Opis próby operatorów Cena dla 

gosp. dom 
Cena dla 
prod. przem. 

Cena dla 
pozostałych 
odbiorców 

Liczebność 
próby 

Zbiorowość otrzymująca 
dotacje 

4,68 4,69 4,95 19 

Wszyscy operatorzy 4,36 4,53 4,42 63 
Różnica 0,32 0,16 0,54  
Źródło: Opracowanie własne 

Średnie ceny w zbiorowości operatorów otrzymujących dotacje (mimo 
udzielonych dotacji !) są wyższe niż przeciętne ceny u operatorów bez dotacji - daje to  
zaskakujące wyniki, które sprowadzają się do następującej konkluzji: operator mający 
koszty wyższe o 26 gr/m3 od przeciętnej, po otrzymaniu dotacji w wysokości 46 gr/m3 
ma ceny nie niższe od przeciętnej, ale nadal wyższe i to o 32 gr/m3. To spostrzeżenie po 
raz kolejny podważa ekonomiczną sensowność udzielania dotacji operacyjnych 
operatorom wod-kan. 
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4.5. Analiza związku wysokości opłat za korzystanie ze 
środowiska z kosztami i z ceną usług 

 

Analizę wykonano dwuetapowo. W pierwszym kroku sprawdzono jak opłaty za 
korzystanie ze środowiska wpływają na koszt, a dopiero w drugim na cenę. Podejście 
takie jest uzasadnione – ceny są zniekształcane dopłatami gmin do działalności 
operatora, dlatego bardziej miarodajna jest analiza wykonana w pierwszym kroku – 
wiążąca koszt korzystania ze środowiska z kosztem produkcji (wody, lub usługi odbioru 
i oczyszczania ścieków) 

Opłaty za pobór wód 

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 przeciętna opłata za pobranie 1m3 wody wyniosła 
0,067 zł (mediana) i 0,054 zł (średnia ważona). Odnosząc relacje opłat do kosztów 
ogółem na poziomie określanym przez mediany – opłaty za środowisko dają przeciętnie 
1,90 % kosztów dostawy wody ogółem. Próba liczyła 65 operatorów. Wartość 
minimalna wyniosła 0,029 zł/m3 (wynikała z częściowego zakupu wody od innego 
operatora) a maksymalna ok. 0,36 zł/m3.  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 
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Analiza regresji wykorzystująca dostępne w arkuszu excel typy funkcji nie 
wykazała siły związku istotniejszego niż 0,17 (przy zalecanych wartościach powyżej 
0,90). W rezultacie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że opłata za pobór nie 
wpływa w istotny sposób na koszt produkcji wody. Jednak wysokie płatności za pobór 
wcale nie determinują wysokich kosztów produkcji. Hipoteza ta ma pewne wsparcie 
natury empirycznej – najwyższe opłaty jednostkowe związane są z poborem wysokiej 
klasy wód podziemnych, niewymagających uzdatniania. W efekcie – odpada składowa 
kosztów związana z uzdatnianiem. Weryfikując tą hipotezę, operatorów podzielono na 
dwie grupy wg jednostkowej opłaty za pobór wód (poniżej i powyżej mediany - czyli 
wartości środkowej). Operatorzy, o jednostkowych kosztach opłat za pobór wód poniżej 
mediany, mieli całkowity koszt dostarczenia wody o 8 gr/m3wyższy od operatorów, o 
wyższych niż średnia opłatach (odpowiednio 3,12 i 3,04 zł/m3). 

 

Opłaty za zrzut ładunków zanieczyszczeń 

Powtórzenie analizy w odniesieniu do cen wody (dla gospodarstw domowych) 
dało analogiczny rezultat. Siła związku wyniosła 0,16 przy wymaganych wartościach 
powyżej 0,9. 

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. 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. Również dla RWDOiPZ stwierdzono w 2010 
taki przypadek (ZWiK w Szczecinie). Pominięcie jednak opłat podwyższonych 
powoduje, że najniższe koszty (a więc najefektywniejsze działanie) cechować 
będą podmioty zrzucające ścieki nieoczyszczone.  

W badanej próbie przeciętna opłata (wraz z opłatą podwyższoną) za zrzut 1 m3 
ścieków wyniosła 6,7 gr/m3 - średnia ważona. Wartość ta odniesiona do jednostkowego 
kosztu odbioru i oczyszczania ścieków daje 1,7% (odniesienie do mediany kosztów) lub 
2,0% (odniesienie do średniego ważonego kosztu w próbie). Bez względu na przyjęty 
sposób liczenia – opłaty za zrzut ładunków odgrywają bardzo niewielką rolę w 
kształtowaniu ceny. 
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Rysunek 6. Koszt odbioru i oczyszczania ścieków a wysokość opłat za zrzut ładunków 
zanieczyszczeń odniesionych do 1 m3 ścieków. 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza regresji wykorzystująca dostępne typy funkcji nie wykazała związku 
istotniejszego niż 0,16 (przy zalecanych wartościach powyżej 0,90).  

Kontynuując rozważania związku wysokości opłat za zrzut i ceny usługi – skoro 
przeciętna opłata stanowi 1,7% ceny netto za ścieki dla gospodarstw domowych to 
kilkuprocentowe zmiany jednostkowych stawek opłat (np. standardowa waloryzacja o 
wskaźnik zmian cen) są praktycznie nieodczuwalne dla konsumentów.  

Tak niewielki udział opłat środowiskowych doskonale usprawiedliwia brak 
istotnego wpływu tych opłat na koszt usług (zarówno zaopatrzenie w wodę jak i odbiór 
ścieków). Dość proste jest również wyjaśnienie dlaczego funkcje liniowe nie dają 
lepszego dopasowania. W przypadku poboru wody wysoka, jednostkowa opłata za 
pobór oznacza wykorzystanie wody wysokiej jakości, która nie wymaga kosztownego 
uzdatniania (odmanganianie, odżelazianie itp.), dlatego też zależność nie jest wprost 
proporcjonalna, liniowa. 

 

4.6. Analiza wpływu odpisów amortyzacyjnych, podatku od 
nieruchomości i opłat za użyczenie na koszty 

 

Kategorię odpisów amortyzacyjnych i opłat za dzierżawę/użyczenie infrastruktury 
należy analizować łącznie. Uzasadnienie tej decyzji jest następujące: w zależności od 
tego, jaką część środków trwałych umożliwiających prowadzenie usług posiadają sami 
operatorzy, a jaką część dzierżawią - operatorzy mają możliwość/stoją przed 
koniecznością: 
 naliczania odpisów amortyzacyjnych (jeżeli są właścicielami środków trwałych), 
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 uiszczania opłat za użyczenie (jeżeli korzystają z cudzego majątku), 
 obu wymienionych powyżej procesów jeżeli majątek jest mieszany (część należy 

do operatora, a część np. do gminy), 
W praktyce zidentyfikowano wszystkie 3 wymienione sytuacje, dlatego 

niemiarodajne jest porównywanie operatorów wg tylko jednej z cech (samej 
amortyzacji lub samych odpisów).  

Dla usługi zaopatrzenia w wodę odpisy amortyzacyjne wykazało 51 podmiotów, 
opłaty za dzierżawę 11, przy czym 9 operatorów wykazało obie formy. Tak więc próba 
operatorów, którzy wykazali jakiekolwiek koszty z tytułu odpisów lub opłat za 
dzierżawę liczyła 53 podmioty, pobierających 94,2% wody z analizowanej próby 
badawczej na terenie RZGW w Szczecinie. Z punktu widzenia ilości ujmowanej wody, a 
więc wielkości rynku – badania objęły olbrzymią większość tego rynku. Danych o 
amortyzacji/opłacie za użyczenia nie ujawniły tylko bardzo małe podmioty. Wyniki 
badań zestawione są w Tabeli 19. 

Dość zaskakująco prezentuje się porównanie jednostkowych kosztów z tytułu 
amortyzacji/użyczenia w porównaniu operatorów pogrupowanych wg form własności. 
Ponieważ zaobserwowano te same zjawiska w przypadku zaopatrzenia w wodę i 
odbioru ścieków – rozważania i wnioski dotyczą obu sług. 

W praktyce porównanie może dotyczyć tylko podmiotów prawa handlowego 
(spółek) i podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Trzecia zbiorowość 
(pozostali) składa się zaledwie z 3 (lub 2 dla ścieków)  podmiotów, wartości uśrednione 
nie są więc dość reprezentatywne.  

Nieoczekiwanie wartość jednostkowego kosztu jest niższa w spółkach prawa 
handlowego niż w zakładach gminnych i budżetowych. Różnica dla wody nie jest duża – 
wynosi 12 gr/m3dla ścieków znacznie więcej bo 2 zł/m3 - jednak intuicyjne oczekiwania 
prowadzą w kierunku wyższych odpisów w spółkach prawa handlowego. Istnieje kilka 
hipotez takiego wyniku: podmioty należące do sektora finansów publicznych stosują 
tzw. amortyzację niekosztową- liczoną do celów bilansowych a nie podatkowych.Nie jest 
ona do końca porównywalna z amortyzacją do celów podatkowych liczoną przez 
podmioty działające na podstawie prawa handlowego. Drugą przyczyną jest pewna 
dowolność w przyjmowaniu metod a co za tym idzie stawek amortyzacji liczonej do 
celów podatkowych. Stosowanie bardziej agresywnych metod skutkujących wyższymi 
odpisami ma sens tylko wtedy gdy koszty można przełożyć na cenę. W momencie kiedy 
ceny są zatwierdzane (przez rady gminy) i mamy do czynienia z ich regulacją – 
korzystniejsze jest przyjęcie niższych stawek, tzn. wolniejsza amortyzacja.  
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Tabela 19. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi zaopatrzenia 
w wodę wg form własności. 
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Forma 
własności zł/m3 - % tys. m3/r % 

Zakłady 
budżetowe 0,54 1,63 10 26 38% 5051,43 9 412 53,7% 

Spółki 0,42 2,46 40 42 95% 75 100,00 75 560 99,4% 
Pozostałe 0,25 2,00 3 6 50% 193 344 56,0% 
Ogółem 0,43 2,41 53 74 69% 80344,2 85315,87 94,2% 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 20. Wpływ amortyzacji i opłat za dzierżawę na koszty usługi odbioru i 
oczyszczania ścieków, wg form własności. 
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Forma 
własności 

zł/m3 - % tys. m3/r % 

Zakłady 
budżetowe 2,79 3,19 10 26 38% 2354 5 078 46,3% 

Spółki 0,73 3,28 33 35 94% 60018 60 547 99,1% 

Pozostałe 0,04 3,03 2 6 33% 78 146 53,2% 
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Ogółem 0,81 3,29 45 67 67% 62449 65 771 94,9% 

W całej 
próbie - 3,31 57      

Źródło: Opracowanie własne 

Dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków odpisy amortyzacyjne wykazało 42 
operatorów, opłaty za dzierżawę 14, przy czym 11 operatorów wykazało obie formy. 
Tak więc próba operatorów, którzy wykazali jakiekolwiek koszty z tytułu odpisów lub 
opłat za dzierżawę liczyła 45 podmiotów, odbierających 93,4% ścieków z analizowanej 
próby badawczej na terenie RZGW w Szczecinie. Z punktu widzenia ilości ścieków, a 
więc wielkości rynku – badania objęły olbrzymią większość tego rynku. Danych o 
amortyzacji/opłacie za użyczenia nie ujawniły tylko bardzo małe podmioty. Wyniki 
badań zestawione są w Tabeli 20. 

 

4.7. Analiza związku pomiędzy formą własności a cenami usług 
 

Przegląd cen za zaopatrzenie w wodę według form własności operatorów jest 
zamieszczony w Tabeli 21. 

Formułowanie wniosków w oparciu o dane zestawione w tej tabeli jest jednak 
wysoce ograniczone z uwagi na niewielkie liczebności operatorów w próbie. 

 
Tabela 21. Zróżnicowanie cen za wodę 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 2,58 2,77 2,79 

26 odchylenie 
standardowe 0,64 0,86 0,72 
mediana 2,47 2,50 2,50 

Spółki 

średnia 
ważona 2,99 3,07 3,06 

42 odchylenie 
standardowe 0,91 1,00 1,64 
mediana 2,9 2,9 2,78 

Pozostali 
operatorzy 

średnia 
ważona 2,49 2,28 2,35 6 
odchylenie 0,43 0,43 0,43 
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standardowe 
mediana 2,42 2,42 2,42 

Ogółem 

średnia 
ważona 2,94 3,05 3,01 

72 odchylenie 
standardowe 0,71 0,81 0,79 
mediana 2,71 2,73 2,74 

Źródło: Opracowanie własne 

Z uwagi na duże zróżnicowanie wielkości operatorów porównania będą 
wykonywane przy użyciu median (zaznaczonych „pogrubieniem” w Tabeli 21). 
Dobrym sygnałem jest bardzo niewielkie, wręcz symboliczne zróżnicowanie cen 
pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców/konsumentów. Koszty świadczenia 
usług w tym samym miejscu są bardzo zbliżone o ile nie identyczne, więc brak 
zróżnicowania jest zjawiskiem pozytywnym. Najwyższe ceny proponują spółki jednak, 
przy tak niewielkich liczebnościach operatorów tego zróżnicowania nie można 
traktować jako miarodajnego/istotnego. Dobrą miarą zróżnicowania wartości wewnątrz 
średnich jest odchylenie standardowe11

Tabela 22. Zróżnicowanie cen za odbiór i oczyszczanie ścieków według form własności 
operatorów, obszar RZGW w Szczecinie dane w zł/m3 za rok 2010, ceny netto 

. Trudno jest zatem dyskutować wyższe ceny 
wody dla gospodarstw domowych proponowane przez spółki skoro różnica pomiędzy 
średnią ceną w spółkach, a zakładach budżetowych wynosi 41 gr/m3zaś odchylenie cen 
w spółkach od średniej wynosi +/- 91 gr/m3 (rozważania dotyczą cen dla gospodarstw 
domowych). Oznacza to, że istnieje grupa spółek o cenach niższych niż przeciętna w 
zakładach budżetowych. Ceny dla przetwórstwa przemysłowego cechują się znacznym 
rozrzutem. Różnica cen pomiędzy spółkami, a zakładami budżetowymi wynosi 30 gr/m3 
przy odchyleniu standardowym wewnątrz spółek 100 gr/m3. 

Analogiczne obliczenia przeprowadzono dla usługi odbioru i oczyszczania 
ścieków. Wyniki widoczne są w Tabeli 22. 

Forma 
własności 

Cecha Gospodarstwa 
domowe 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Liczebność 
operatorów 

Zakłady 
budżetowe 

średnia 
ważona 4,28 2,81 3,74 

26 odchylenie 
standardowe 1,65 2,17 2,30 
mediana 4,06 4,16 4,16 

Spółki 
średnia 
ważona 4,23 4,51 4,44 35 
odchylenie 1,94 2,21 1,89 

                                                           
11 Odchylenie standardowe jest miarą tego, jak szeroko wartości są rozproszone od wartości przeciętnej 
(średniej). 
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standardowe 
mediana 4,28 4,28 4,40 

Pozostali 
operatorzy 

średnia 
ważona 3,64 - 3,27 

6 odchylenie 
standardowe 1,57 1,99 1,99 
mediana 3,24 3,29 3,29 

Ogółem 

średnia 
ważona 4,36 4,53 4,42 

63 odchylenie 
standardowe 1,67 1,84 1,78 
mediana 4,28 4,30 4,44 

Źródło: Opracowanie własne 

Ponownie, pozytywnym trendem jest zbliżenie cen dla poszczególnych grup 
odbiorców. Porównanie cen pomiędzy operatorami pogrupowanymi wg form własności 
nie jest miarodajne z uwagi na olbrzymie zróżnicowanie wartości w poszczególnych 
zbiorach. Dla spółek odchylenie standardowe sięga 50% wartości średniej i przekracza  
2 zł/m3. W takim kontekście wskazywanie na fakt, że średnia cena ścieków odbieranych 
przez spółki jest o kilka groszy wyższa lub niższa od średnich z innych grup nie jest 
stwierdzeniem miarodajnym.  

Uogólnienia i konkluzje są trudne z jeszcze jednego powodu – mającego 
znaczenie zarówno w przypadku zaopatrzenia w wodę jak i odbioru ścieków. Zbiory 
operatorów podzielone wg form własności nie są do siebie porównywalne z uwagi na 
skalę działania. Analizując ilość świadczonych usług zakłady budżetowe to ok. 8% rynku 
zajmowanego przez spółki (czyli jest to stosunek wielkości 1:13), zaś pozostali 
operatorzy to zaledwie 0,2% rynku. Porównania tabelaryczne (Tabela 21 i Tabela 22) w 
w odniesieniu do operatorów gdzie ich liczebność jest identyczna (np. zakłady 
budżetowe) - stwarzają jedynie złudne poczucie porównywalności tych grup. 

 

4.8. Analiza związku pomiędzy wielkością operatora a cenami 
usług 

 
Najprostszym, niejako akademickim założeniem jest występowanie tzw. efektu 

skali polegającego na oczekiwaniu obniżenia 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 tym razem 71 podmiotów12

                                                           
12 Wymagany zestaw informacji to: wielkość sprzedaży oraz jednostkowy koszt dostarczania wody. 

. Statystyczna analiza 
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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 0,033 (za miarodajny opis przyjmuje się funkcje o 
stopniu dopasowania powyżej 0,90). Ilustracja tej zależności (a raczej jej braku) 
widoczna jest na Rysunku 7. 

 
Rysunek 7. Analiza wpływu wielkości operatora na koszt jednostkowy zaopatrzenia w 
wodę dla RWDOiPZ. 

 
Uwaga: Dla poprawy czytelności wykresu oś OY przeskalowano w sposób pomijający 
jeden z 61 punktów, z których zbudowano wykres 
Źródło: Opracowanie własne 
 

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 Polsce 13 oraz przy analogicznych 
badaniach dotyczących RZGW w Krakowie w roku 200414

                                                           
13 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.  
14 Berbeka K., Analiza stopnia zwrotu kosztów za usługi wodne. Raport wykonany na zlecenie: 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kraków, styczeń 2005 

. Pewne sukcesy w badaniach 
efektu skali przyniosło zastosowanie zaawansowanego modelu Cox-Box’a dla polskich 
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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 tym razem 61 
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 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 0,12 
(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 Polsce15 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 fosforu16

                                                           
15 Ponad 1100 operatorów odbierających 81% ścieków w Polsce. 
16BerbekaK., Czajkowski M., Markowska A., Municipalwastewatertreatment in Poland – efficiency,costs and 
returns to scale. Water Science & Technology No 66.2, 2012 IWA Publishing. 

. Zbiorowość operatorów na terenie RWDOiPZ nie pozwala na 
zastosowanie tak zaawansowanych metod – w tak małej zbiorowości brak jest zatem 
widocznych związków. Ilustracja opisanych zależności znajduje się na Rysunku 8. 
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Rysunek 8. Analiza wpływu wielkości operatora na koszt jednostkowy odbioru i 
oczyszczania ścieków dla RWDOiPZ. 

 
Uwaga: Dla poprawy czytelności wykresu oś OY przeskalowano w sposób pomijający 
jeden z 61 punktów, z których zbudowano wykres 
Źródło: Opracowanie własne 
 

4.9. Analiza wieloparametrowa 
 

Zgodnie z zapisami wymagań szczegółowych dla niniejszego projektu podjęto 
próbę określenia wpływu trzech cech równocześnie na ceny końcowe usług. 
Dotychczasowe badania wykazały brak istotnego wpływu pojedynczych cech, takich jak: 
forma własności, wielkość operatora czy też sposób i wielkość naliczania pochodnych 
kosztów inwestycyjnych na cenę końcową usług. W kolejnej próbie zbudowano model 
wieloparametrowy, który miał za zadania zweryfikować wpływ trzech wymienionych 
czynników w oddziaływaniu łącznym na cenę usług. Działanie takie ma na celu 
uwzględnienie przypadków znoszenia się przeciwstawnych tendencji przez dobrane 
cechy. Z uwagi na różne jednostki zestawionych cech (zł/m3, zł/r, m3, cechy 
przymiotnikowe) wszystkie dane liczbowe przed wielowymiarową analizą regresji 
poddano standaryzacji17

                                                           
17 Standaryzację przeprowadzono wg wzoru X’ = (X-Xśr)/Stdev X, gdzie Xśr – średnia ze zbioru 
standaryzowanej cechy a Stdev X – odchylenie standardowe w badanym zbiorze. 

. Umożliwiło to weryfikację poniższej hipotezy. 
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Hipoteza 
Koszt dostarczanej wody jest funkcją następujących zmiennych niezależnych: wielkości 
operatora, formy organizacyjno-prawnej operatora, wielkości naliczanych odpisów 
amortyzacyjnych i opłat za użyczenie 

 
Uzasadnienie: 
Potoczna opinia wiąże zmienne niezależne wymienione w hipotezie 1 z ceną 
świadczonych usług. Rozumowanie takie nie jest do końca prawidłowe. Cena usługi nie 
zależy wyłącznie od kosztów jej świadczenia, ale również od politycznej woli organu 
zatwierdzającego (najczęściej władze gminy). Dlatego też rozdzielono pojęcie ceny od 
pojęcia kosztu jednostkowego   
Zapis formalny: 
 

Kj = f(w,o,t)    Równanie 1 
gdzie: 

Kj – koszt jednostkowy usługi zaopatrzenia w wodę (dla gospodarstw 
domowych), 
w – wielkość operatora; przyjęto pomiar wielkości przy pomocy rocznej 
sprzedaży m3/rok,  
o – forma organizacyjno-prawna; poszczególne formy własności zastąpiono 
wartościami liczbowymi wg schematu 
 

Forma organizacyjno-prawna 
operatora 

Wartość w modelu dopasowania 

Spółka z o.o.+ S.A. 1 
Gminne, gminne zb. + przeds. 
Państwowe 

2 

Spółka wodna + inne 3 
t – wielkość amortyzacji i opłat za użyczenie w zł przypadającej na 1 m3 wody 
sprzedanej.  

 
Weryfikacja hipotezy: 
Nie odnaleziono związku pomiędzy wyspecyfikowanymi cechami, a wskaźnikiem kosztu 
jednostkowego. Równanie regresji liniowej o maksymalnym stopniu dopasowania (R2 = 
0,29) a więc wysoce niewystarczający do tłumaczenia analizowanych zjawisk. 
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4.10. Subsydia krzyżowe – zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i 
oczyszczanie ścieków 

 
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 usługi18

Określenie, czy podmioty różnicują ceny wobec różnych grup odbiorców czy też nie, 
zostało wykonane na pełnej próbie 72 operatorów. Ceny jednolite stosowało 61 
operatorów (66,0% sprzedanej wody

.  

19), ceny zróżnicowane – 11 operatorów (34,0% 
sprzedanej wody). W związku z powyższym obserwacje dotyczące subsydiów 
krzyżowych (skrośnych) można prowadzić (hipotetycznie)20

a) 2 operatorów stosuje zróżnicowane ceny dla poszczególnych grup odbiorców ale 
wszystkie są powyżej jednostkowych kosztów, można zatem mówić o 
zróżnicowanej marży ale nie o złamaniu zasady płaci użytkownik – ceny dla 
wszystkich klientów pokrywają bowiem koszty. 

 dla grupy 11 operatorów. 
W zbiorowości opisanych 11 operatorów zaobserwowano następujące zjawiska: 

b) 2 operatorów nie podało pełnego kompletu danych w związku z czym nie byli 
brani w dalszych obliczeniach pod uwagę. 

c) Nie stwierdzono ani jednego przypadku subsydiowania innej grupy odbiorców 
niż gospodarstwa domowe21

d) Stosowanie subwencji krzyżowych nie gwarantuje osiągniecia zysku. W badanej 
próbie 5 z 11 operatorów nadal miało koszty wyższe od przychodów. 

.  

e) Zbadano jednostkowe opłaty za pobór wód w dezagregacji na poszczególne 
grupy odbiorców. Maksymalna różnica pomiędzy jednostkowymi opłatami dla 
poszczególnych grup odbiorców wyniosła 0,20 zł/m3. Zróżnicowanie cen dla tych 
grup odbiorców sięgało 1,49 zł/m3. Trudno zatem usprawiedliwiać o tyle wyższe 
ceny dla innych (niż ludność) odbiorców wyższymi opłatami za korzystanie ze 
środowiska. Szczegóły zjawiska prezentuje Rysunek 9. 

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

proces wnioskowania ma dość umiarkowaną wiarygodność. Z punktu widzenia 
wielkości przepływów finansowych proces subsydiowania skrośnego nie jest znaczący. 

                                                           
18 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. 
19 Wartości w procentach nie są liczone na podstawie ilości operatorów ale ich udziału w rynku sprzedaży 
wody. 
20 Do wykonania obliczeń potrzebne są jeszcze jednostkowe koszty oraz ilości wody sprzedane 
poszczególnym grupom odbiorców. Brak niektórych z wymienionych informacji ograniczy liczebność 
operatorów. 
21 Wyjątkiem jest specjalna taryfa dla szpitali i domów opieki funkcjonująca u jednego z operatorów. 
Dotyczy ona tak niewielkiej ilości odbiorców, że nie była uwzględniona w całościowych rozważaniach. 
Byłoby to trudne gdyż taryfa ta jest jedną z dwóch równolegle występujących w kategorii „pozostali 
odbiorcy”.  
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Dla badanej zbiorowości 11 operatorów oszacowano kwotę subsydiowania na 5,5 mln 
zł. Kwota ta odniesiona do przychodów tych samych operatorów daje zaledwie 8%. 
Odniesiona do ludności zaopatrywanej przez 11 badanych operatorów daje poziom 
subsydiowania w wysokości 12 zł na osobę rocznie. Ta sama kwota odniesiona do 
przychodów wszystkich badanych operatorów na terenie RWDOiPZ daje 3,3%. Nie 
można zatem mówić o zjawisku subsydiowania skrośnego jako o zjawisku masowym i 
mocno wypaczającym strukturę cen i przychodów.  
 
 
Rysunek 9. Porównanie różnic w jednostkowych opłatach za pobór wód (pomiędzy 
grupami odbiorców) do różnic w cenach za wodę dla tych samych grup odbiorców. Dane 
dla 11 operatorów stosujących na terenie RWDOiPZ zróżnicowane ceny za wodę, rok 
2010. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Interpretacja informacji, które zawiera Rysunek 9. przedstawiono poniżej. Różnica w 
opłacie jednostkowej za pobór wód (zaopatrzenie ludności ma niższe stawki) 
usprawiedliwia nieco niższe ceny jednostkowe dla tej grupy odbiorców. Naturalnym 
układem byłoby zatem położenie punktu „różnica w opłacie jednostkowej” tuż pod 
punktem „różnica w cenie netto”. Taki układ występuje wyłącznie dla serii danych nr 10. 
W pozostałych przypadkach różnica jest: 

a) znacznie większa – co wskazuje że mamy do czynienia z wyraźnym 
subsydiowaniem krzyżowym, 

b) operator w ogóle nie wskazał na zróżnicowanie opłat jednostkowych pomiędzy 
grupami taryfowymi. Jakiekolwiek zróżnicowanie cen nie jest zatem uzasadnione 
i ponownie mamy do czynienia z subsydiowaniem krzyżowym. 
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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 
wprowadzanych do kanalizacji komunalnej tj. w Rozporządzeniu 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 Rozporządzeniu 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 63 operatorów z których 11 wykazało zróżnicowanie cen w 
poszczególnych grupach taryfowych (20,6% odprowadzanych ścieków). Pozostałych 52 
operatorów stosowało ceny jednolite (blisko 79,4% odprowadzanych ścieków). 
W zbiorowości wyróżnionych 11 operatorów badania przeprowadzono na 10 
podmiotach (jeden nie ujawnił 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 5 operatorów nadal miała koszty wyższe od przychodów. 

c) Dwaj operatorzy z badanej próby mają ceny dla gospodarstw domowych 
znacząco niższe - ale jest to wyłącznie efekt dopłat udzielanych przez gminy. Nie 
stosują zatem subwencjonowania krzyżowego. Wpływa to na wartość 
wskaźników obliczonych powyżej charakteryzujących skalę subwencjonowania 
krzyżowego. Korygując wskaźnik ilości ścieków odbieranych w warunkach gdzie 
wysoce prawdopodobne są subsydia krzyżowe, po eliminacji wpływu dopłat 
gmin – jego wartość wynosi 14,5%. 

d) Analizując zjawisko nie w jednostkach objętości ale w kategorii przepływów 
finansowych oszacowano kwotę subsydiów krzyżowych na zaledwie 0,3 mln zł. 
Wartość ta odniesiona do przychodów badanej grupy operatorów daje wskaźnik 
udziału na poziomie 0,7%. Zjawisko można zatem uznać za marginalne. 

Zgromadzone dane, a raczej ich niska wiarygodność, wynikająca z niewielkiej 
liczebności próby, uniemożliwiła zbadanie jednostkowych opłaty za zrzut ładunków w 
dezagregacji na poszczególne grupy odbiorców.  
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4.11. Subsydia krzyżowe pomiędzy zaopatrzeniem w wodę oraz 
odbiorem i oczyszczaniem ścieków 

 

Aktualny stan prawny wymaga od operatorów rozłącznego rachunku 
świadczenia usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków. Celem sprawdzenia czy 
łączny rachunek kosztów i przychodów zmienia diametralnie sytuację sektora 
przeprowadzono zintegrowaną analizę działalności operatorów. Wymagała ona 
połączenia dwóch baz danych opisujących w sposób rozłączny zaopatrzenie w wodę i 
odbiór ścieków. Wyniki tych obliczeń należy jednak traktować z pewną ostrożnością, 
wiele zależy bowiem od subiektywnie przyjętej metodyki. Badana próba liczyła tym 
razem 57 operatorów (nieliczni prowadzili bowiem tylko jeden rodzaj działalności 
zaopatrzenie w wodę lub odbiór ścieków). Potraktowanie łącznie przychodów ze 
sprzedaży usług i odniesienie ich do łącznych kosztów pozwoliło na obliczenie 
wskaźnika zwrotu kosztów (na poziomie finansowym) w wysokości 110,3%. 
Uśredniony obraz branży napawa więc optymizmem. Należy jednak podkreślić, że jest to 
wartość średnia. Patrząc na ilość operatorów którzy mają łączny, nieujemny wynik 
finansowy – jest to 38 (z 57) podmiotów więc dokładnie 2/3 (66%). Badając w takiej 
zbiorowości usługi rozłącznie jest to 34 i 36 podmiotów22

                                                           
22 Te ostatnie wartości liczbowe są nieco inne niż opisane w podrozdziałach poświęconych finansowej 
stopie zwrotu. Nieco inna (mniejsza) jest bowiem połączona baza danych, gdzie wymagana jest 
koniunkcja informacji nt. zaopatrzenia w wodę  i odbioru ścieków. Wartości te nie są zatem ze sobą 
sprzeczne. 

. Analiza zintegrowana 
poprawia zatem nieco wynik finansowy ale nie są to zmiany znaczące. Należy jednak 
podkreślić, że liczenie operatorów na sztuki nie jest miarodajną metoda oceny. Patrząc 
na udziały poszczególnych operatorów w rynku (czyli na strukturę przychodów) te 38 
podmiotów wykazujących w zintegrowanej analizie nieujemny wynik finansowy tworzy 
ponad 91,5% rynku (procenty zostały obliczone na bazie uzyskanych przychodów ze 
świadczenia obu usług – zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków). Odnosząc ten wynik 
do rezultatów samego zaopatrzenia w wodę – gdzie wartość analogicznego wskaźnika 
wyniosła 72,8% mówić można o domniemanym transferze przychodów z odbioru 
ścieków do zaopatrzenia w wodę. Należy jednak podkreślić, że z formalnego punktu 
widzenia trudno taki transfer nazwać subwencją krzyżową. Uzasadnieniem tego 
stwierdzenia jest sposób naliczania opłat za ścieki – opiera się on o ilość zużytej wody, 
przy czym obowiązuje relacja - 1m3 zużytej wody generuje obciążenie z tytułu odbioru 
1m3 ścieków. Transfer obciążeń kosztowych dokonuje się zatem na poziomie 
użytkownika, a nie pomiędzy użytkownikami. 
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5. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze 
rolniczym 

 
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 pobór23. Pojęcie to można przynajmniej 
częściowo rozszerzyć z samych opłat za pobór24

Obliczenie finansowej stopy zwrotu zostało zrealizowane zgodnie z dotychczasową 
metodyką

 (czyli opłat za korzystanie ze 
środowiska), na częściowe zwolnienie z ponoszenia kosztów utrzymania infrastruktury 
służącej do nawodnień.  

25

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)

 przy czym warto przypomnieć podstawowe założenia tych obliczeń. 

26

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, 

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)27

                                                           
23 Chodzi o art. 294 pkt. 5 i 6 Prawa Ochrony Środowiska. (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami) 
24 Wyjątkiem jest tu pobór wód podziemnych do nawodnień podlegający opłatom. Pobór wód 
podziemnych do nawodnień występuje jednak w Polsce niezmiernie rzadko. 
25Uszczegółowienie 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. 

 - 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. 

26 Formularze dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1459 
27 Opłaty za korzystanie dotyczą tylko melioracji szczegółowych, melioracje podstawowe finansowane są 
w 100% ze środków budżetowych. 

http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1459�
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Niezbędne dane finansowe z trzech sprawozdań RRW-10 (dla województw: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego) zestawia Tabela 23.  
 
Tabela 23. Dane źródłowe do obliczeń finansowej stopy zwrotu kosztów usług wodnych 
w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego za rok 2010. 

Dane źródłowe do 
obliczeń 

Nr 
pola 
RRW-
10 

Jedn. 
zachodnio
pom. pomorskie lubuskie RWDOiPZ  

Wartość prac:        
Ogółem – melioracje 
podstawowe 

26 [tys.zł] 16379 17469 10478 16031,33 

Ogółem – melioracje 
szczegółowe 48 [tys.zł] 7975 12079 3027 7874,88 

W ramach spółek 
wodnych ogółem 49 [tys.zł] 3522 8651 1326 3676,02 

Ze składek członkowskich 51 [tys.zł] 1797 1411 805 1704,4 
W formie świadczeń 
rzeczowych 52 [tys.zł] 1532 6990 100 1759,24 

Powierzchnia 
województwa należąca do 
regionu wodnego 

- km2 17 752 1224 1428 20 404 

- % 87 6 7 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań RRW-10 dla wyszczególnionych w 
tabeli województw 
 

Przedstawione w Tabeli 23 dane pozwoliły na obliczenie finansowej stopy zwrotu 
zgodnie z dotychczasową metodyką. Stopa zwrotu za rok 2010 wyniosła 32,1%. W 
poprzednich obliczeniach (wg danych za rok 2004) było to 20,97%. Zmiana jest więc 
dość znacząca aczkolwiek w przekroju wojewódzkim zróżnicowanie stóp zwrotu waha 
się od 19% (woj. Lubuskie) do 40% (woj. Pomorskie). Znaczących wzrostów nie należy 
oczekiwać w kontekście obowiązujących zasad zarówno utrzymania jak i 
współfinansowania inwestycji melioracyjnych. Przykładowo dla inwestycji 
współfinansowanych ze środków UE w woj. zachodniopomorskim wysokość tzw. opłaty 
inwestycyjnej (tzn. ponoszonej przez beneficjenta) ustalono na 20% faktycznie 
poniesionych nakładów28

a) 13,8% przy założeniu 5% stopy dyskontowej, 

. Opłata jest rozłożona w czasie na 15 lat w równych 
nieoprocentowanych ratach. Po uwzględnieniu faktu nieoprocentowania wspomnianej 
opłaty realny udział beneficjentów spada z 20% do: 

b) 12% przy założeniu 7% stopy dyskontowej. 
                                                           
28Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych.  
Załącznik nr 7. Województwo Zachodniopomorskie. 



„Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin” 

 
 

59 

 
Tak obliczona finansowa stopa zwrotu kosztów nie uwzględnia jeszcze faktu 

zwolnienia użytkowników z opłat za pobór wód. 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 roku29. Ze względu na wysokie koszty 
administracji – mechanizm wprowadzania kwoty „minimum” - jest uznawany za 
racjonalny. Problem polega jednak na tym, że nie wiadomo jaka część pobieranej 
wody (dokładniej opłat za jej pobór) mieści się w przedziale zwalniającym z 
konieczności jej odprowadzenia. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że zwolnienie nie dotyczy znaczących kwot – hipoteza ta wynika z 
porównania średniej ilości wody zużytej do nawodnienia (na 1ha) i ilości wody 
której pobranie mieści się poniżej progu 400 zł30

2) Nie uwzględnia zwykłego korzystania z wód (w ilości do 5m3/d), 
zwolnionego z opłat i pozwoleń. Mechanizm taki, aczkolwiek z różną wartością 
progową funkcjonuje w Europie i jest powszechnie akceptowany. 

. 

3) Oprócz obu zarzutów formalnych jest jeszcze kwestia praktyczna 
dotycząca braku wiarygodnych metod pomiarowych przy nawodnieniach 
grawitacyjnych. Dane dotyczące objętości wody zużywanej do nawodnień należy 
traktować dość szacunkowo, i o ile w skali dużych obszarów, jednostek 
obliczeniowych wiarygodność jest satysfakcjonująca, to przy rozliczeniach na 
poziomie pojedynczych gospodarstw – pozostawia wiele do życzenia. 

 
Aby ustalić rząd wielkości udzielonej pomocy polegającej na zwolnieniu z opłat za 

pobór wód do celów rolniczych podjęto próbę oszacowania wartości nie naliczonych 
opłat. Rezultaty przedstawia Tabela 24, cechują się one jednak pewnymi 
niedokładnościami: 

a. wymagania jakościowe wobec wody pobieranej do nawodnień nie są wysokie, 
trudno jest więc przyjąć odpowiedni współczynnik różnicujący z 
Rozporządzenia Rady Ministrów31

                                                           
29 Wartość 400 zł dla roku bazowego obliczeń 2010 nie zmieniła się w stosunku do poprzedniej analizy z 
2006 roku dotyczy obszarów gdzie sejmik nie uchwalił podwyższenia tej kwoty (o maksimum 50%). 
Sejmiki województw na terenie których leży RZGW w Szczecinie nie uchwaliły wspomnianego 
podwyższenia. Zwolnienie wynika z: art. 289 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami) 
30 Wg danych GUS (Ochrona Środowiska) przeciętna ilość wody zużytej do nawodnień 1 ha wynosi 1200 
m3. Kwota wolna od opłat wystarcza więc do nawodnienia zaledwie 7 ha.  
31 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) zachowane w mocy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145). 
Literalne stosowanie tego punktu nie jest możliwe, akt prawny nie dotyczy bowiem wody używanej do 
nawodnień. 

. 



„Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin” 

 
 

60 

b. wymagana niezawodność dostawy jest niższa niż w przypadku poboru na cele 
komunalne lub przemysłowe, fakt ten w ogóle nie znajduje odzwierciedlenia 
w stawkach opłat 

c. pewna część wody przeznaczana jest do napełnienia stawów rybnych i 
istnieją pewne przesłanki do uznania przynajmniej pośrednio za podlegającą 
opłacie32

 
. 

Tabela 24. Próba oszacowania kwoty opłat za pobór wód na cele rolnicze za rok 2010 – 
RZGW w Szczecinie 

Cecha Jednostki Wartość 
Zużycie wody hm3 36,2 
 m3 36 200 000 
Stawka opłaty zł/m3 0,049 
Współczynniki 
różnicujące   
RZGW w Szczecinie [-] 1,0 

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

wysokość opłat            (a) mln zł 1,1 
                                     (b) mln zł 1,8 
                                     (c) mln zł 5,0 

Źródło: Opracowanie własne. Stawka jednostkowa opłaty wg Obwieszczenia Ministra 
Środowiska..33

                                                           
32 Chodzi o płatność dotyczącą przyrostu masy ryb. Przepis a dokładniej stawka opłaty (za rok 2010 z tab. 
E Obwieszczenie Ministra Środowiska z 18.08.2009 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 
2010. Monitor Polski nr 57, poz. 780 z 2009) określa płatność pośrednio związaną z poborem wody do 
napełniania stawów i zrzutem tej wody. Płatność ta nie jest jednak związana z wielkością poboru ale z 
przyrostem masy ryb, zaś misją tej opłaty jest raczej odzwierciedlenie zrzutu wody pobranej. 
Interpretacja taka wynika bezpośrednio z art. 296 POŚ. Należy jednak zauważyć, że zarówno w kwestii 
kosztów środowiskowych jak i zasobowych – opłata uzależniona od masy ryb ma raczej charakter 
ryczałtowy.  
33 Obwieszczenie Ministra Środowiska z 18.08.2009 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 
2010. Monitor Polski nr 57, poz. 780 z 2009 

 
 

Podsumowując wyniki obliczeń i wyspecyfikowane wcześniej zastrzeżenia – 
kwota zaniechanych płatności przedstawiona w tabeli jest raczej górnym oszacowaniem 
– nie przekracza więc 5 mln zł/r ale wartość ta ma charakter fikcyjny. Najbardziej 
zbliżone do rzeczywistości oszacowanie (wariant „a” z Tabeli 24) - opiewa na 1,1 mln 
zł/r. Korekta finansowej stopy zwrotu po uwzględnieniu zwolnień z opłat obniża stopę z 
32,1% do 30,7%. 
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6. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze 
przemysłowym 

 
 

RDW wyszczególnia trzy podstawowe sektory działalności: gospodarkę 
komunalną, przemysł i rolnictwo. Kategorie te nie są w rozumieniu Dyrektywy 
kompatybilne z istniejącą sprawozdawczością statystyczną a problem dotyczy 
olbrzymiej większości krajów członkowskich UE. Nie zmienił się też od czasów ostatniej 
analizy (2007). 
Kategoria „przemysł” czy dokładniej użytkownicy przemysłowi jest bowiem w praktyce 
RDW zdecydowanie ograniczona. Chodzi bowiem o użytkowników korzystających z 
własnych ujęć i dokonujących indywidualnych zrzutów ładunków zanieczyszczeń. W 
rzeczywistości kategoria ta nie jest pełna i nie obejmuje wszystkich podmiotów 
przemysłowych - istnieje przecież wiele przedsiębiorstw korzystających z sieci 
komunalnych - zakłady te są uwzględnione w rozdziałach dotyczących sektora 
komunalnego. Problem jest o tyle istotny, że o ile raportowane są pobory przemysłowe z 
ujęć własnych to cała sprawozdawczość natury finansowej dotycząca przemysłu - nie 
dzieli już przedsiębiorstw przemysłowych na te posiadające ujęcia własne i korzystające 
z sieci komunalnych. Dlatego też kojarzenie danych finansowych, ekonomicznych z 
danymi opisującymi pobory wód i zrzuty ładunków zanieczyszczeń musi być 
prowadzona z dużą ostrożnością i świadomością popełnianych błędów. 
 

Sektor przemysłowy, a dokładniej podmioty należące do tego sektora, wyposażone 
we własne ujęcia i oczyszczalnie korzystają z dóbr i usług związanych z zasobami 
wodnymi na poziomie finansowym na własny koszt. Stwierdzenie to opiera się na 
następujących założeniach:  

• bieżąca działalność w zakresie poboru wód i zrzutu ścieków podmiotów (innych 
niż komunalne) nie jest wspierana ze środków publicznych,  

• koszty korzystania ze środowiska obciążają sprawcę. 
Zakaz wsparcia działalności bieżącej jest w Polsce egzekwowany przez podmioty 
decydujące/udzielające wsparcia ze środków publicznych. Krajowe środki pomocowe 
(w zakresie ochrony środowiska) związane są zakazem wsparcia działalności 
operacyjnej przedsiębiorstw. W praktyce poprzez specyficzne ustawienie wymogów 
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, 
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b) istnieje prawna możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty 
za korzystanie ze środowiska34

c) istnieje prawna możliwość odroczenia, zmniejszenia lub umorzenia opłaty 
podwyższonej za korzystanie ze środowiska

, 

35

1. Wydział Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego,  

. 
 

Kwerenda indywidualnych przypadków opisanych w punkcie b i c dla roku 
bazowego 2010 wraz z wywiadem o bieżącej sytuacji w tym zakresie została 
zrealizowana w maju 2012 w urzędach właściwych dla obszaru RWDOiPZ czyli: 

2. Referat opłat środowiskowych w Departamencie Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,  

3. Biuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami, Wydział Ochrony 
Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

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 
korzystania z wód eliminuje tylko bardzo małe jednostki (a ściślej jednostki pobierające 
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 sektorowego36

                                                           
34 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. 
35 Na podstawie zapisów art. 316-319 ustawy POŚ można odroczyć termin płatności opłaty 
podwyższonej lub uzyskać jej umorzenie, Ustawa POŚ wprowadziła instytucję odraczania, 
zmniejszania oraz umarzania podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska (tj. wynikającej z braku 
wymaganego pozwolenia), w tym za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód i zrzut ścieków. Zgodnie z art. 316 tej ustawy, organem właściwym w 
sprawach odraczania terminu płatności podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska, a także jej 
zmniejszania i umarzania jest marszałek województwa. 
36 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  

. W zakresie 
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opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń przemysł jako jedyny płaci pełne stawki opłat 37. 
Szerszego komentarza wymaga pobór wód przez energetykę cieplną (zawodową i 
przemysłową) na cele chłodnicze. Sam pobór w ilości zwracanej do odbiornika jest 
zwolniony z opłat (opłaty nalicza się za zanieczyszczenie tych wód – podwyższoną 
temperaturę od ustalonych wartości progowych). Wody pobierane na cele chłodnicze 
stanowiły w 2010 roku 90,3% poboru wód ogółem w RWDOiPZ. Nie można więc 
zaprzeczyć stwierdzeniu, że opłatami za pobór było objętych mniej niż 10% ujmowanej 
wody na terenie analizowanego obszaru38

• Jaka jest merytoryczna podstawa opodatkowania - za co podmioty te mają 
płacić skoro woda jest natychmiast zwracana?  

. Wprowadzenie opłaty za pobór zwrotny 
wymaga jednak odpowiedzi na przynajmniej dwa pytania: 

• Jak wyznaczyć stawkę jednostkową, skoro trudno jest wykazać 
potencjalne ryzyko ekologiczne takiego poboru? 

W krajowej literaturze przedmiotu nie natrafiono na próby odpowiedzi na tak 
sprecyzowane pytania. Pojawiają się dość abstrakcyjne rozważania związane z 
możliwymi do uzyskania kwotami – jako rezultat przemnożenia wykorzystywanej ilości 
wody (do chłodzenia) i hipotetycznych stawek, podawanych jednak bez jakiegokolwiek 
uzasadnienia i bez uwzględnienia reakcji popytowych.  

 
Podsumowując, na poziomie finansowym w odniesieniu do przemysłu mówić 

można o 100% stopie zwrotu kosztów.  

                                                           
37 Chodzi tu o §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 października 2008 w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska. Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z 2008 r. Stawki jednostkowe za zrzuty ładunków zanieczyszczeń 
mnoży się przez współczynniki mniejsze od 1,0 dla ścieków komunalnych. Użytkownicy przemysłowi 
płaca pełne stawki. Ponadto wobec podmiotów przemysłowych ma co prawda zastosowanie Art. 289 
ustawy Prawo ochrony środowiska – „nie wnosi się do urzędu marszałkowskiego opłat za pobór wody i 
odprowadzanie ścieków, gdy ich półroczna wysokość nie przekracza 400 zł” – jednak przepis ten ma 
podłoże czysto racjonalne, rozwiązania takie stosuje się na całym świecie i nie naruszają one zasady „płaci 
zanieczyszczający”. 
38 Opłatami był objęty pobór na cele komunalne i na przemysłowe inne niż chłodzenie. W sumie ok 7,5% 
poboru na terenie RWDOiPZ. 
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7. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w 
pozostałych formach korzystania z wód (żegluga, 
hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem 
przeciwpowodziowym) 

 

Z uwagi na brak szczegółowych wskazań prawnych (zarówno unijnych jak i 
krajowych) dotyczących pozostałych form korzystania z wód, czyli tzw. usług 
bezpośredniego oddziaływania na wodę, przyjmuje się, iż analiza zwrotu kosztów w tym 
przypadku powinna dotyczyć trzech obszarów mogących znacząco oddziaływać na 
wody39

• hydroenergetyki, 

: 

• żeglugi, 
• zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Z pewnym uproszczeniem zakłada się ponadto, iż inne formy korzystania z wód, 
takie jak rekreacyjny połów ryb, wszelkiego rodzaju sporty wodne itp. nie oddziaływają 
znacząco na wody. 

 
7.1. Hydroenergetyka 

 

Dane dotyczące produkcji energii elektrycznej w Polsce dostępne na stronach 
GUS prezentowane są w wymiarze terytorialnym w podziale na województwa, co nie 
daje możliwości ich uchwycenia w odniesieniu do regionów wodnych. Udział energii 
produkowanej w elektrowniach wodnych w województwach zachodniopomorskim, 
lubuskim i pomorskim w latach 2005-2009 kształtował się na średnich poziomach – 
odpowiednio ok. 1%, 7% i 21% (w ostatnim w przypadku z wyraźną tendencją malejącą 
od roku 2006). W przypadku województwa pomorskiego tak wysoka wartość wskaźnika 
wynika z obecności na jego obszarze największej elektrowni wodnej w Polsce – 
elektrowni w Żarnowcu. Nie ma to jednak żadnego przełożenia na RWDOiPZ, z uwagi na 
lokalizację elektrowni poza jego granicami. 

Na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 
zidentyfikowano 96 elektrowni wodnych działających na podstawie aktualnych 
pozwoleń wodnoprawnych. Po 7 z nich znajduje się na obszarze województw 
lubuskiego i pomorskiego, natomiast pozostałe 82 elektrownie są zlokalizowane na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego. Największym obiektem funkcjonującym 
na obszarze RWDOiPZ jest Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo o mocy 

                                                           
39„Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, Warszawa 2011, Monitor Polski Nr 40, poz. 
451, str. 2080-2081 
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zainstalowanej równej 150 MW (czwarta tego typu największa elektrownia w Polsce), 
której bazę energetyczną stanowią jezioro Kamienne (woda górna) oraz jezioro Kwiecko 
(woda dolna), przez które przepływa rzeka Radew (zwana na odcinku źródłowym do 
jeziora Kwiecko Debrzycą). Spośród pozostałych elektrowni wodnych na obszarze 
RZGW w Szczecinie trzy osiągają moc powyżej 1 MW: 

• Mała Elektrownia Wodna Rosnowo – elektrownia szczytowa (korzysta z retencji 
na jeziorze Rosnowskim i współpracuje z elektrownią wodną Niedalino) o 
nominalnej mocy zainstalowanej 3,3 MW, 

• Mała Elektrownia Wodna Rejowice – elektrownia zbiornikowa (jezioro 
Rejowickie) o mocy 1,65 MW, 

• Mała Elektrownia Wodna Niedalino – elektrownia typu przepływowego na rzece 
Radwi (z niewielką możliwością retencji w jeziorze Niedalińskim) o nominalnej 
mocy zainstalowanej 1,11 MW. 

W Biesowicach, Kępce i Kępicach (obszar województwa pomorskiego) znajdują się 
małe elektrownie wodne o mocy ok. 0,5 MW każda. Pozostałe elektrownie wodne 
stanowią obiekty o mocy nie przekraczającej 300 kW, z których najwięcej znajduje się w 
dorzeczu rzeki Regi, a nieco mniej w dorzeczu Parsęty i Wieprzy. W wymiarze podziału 
administracyjnego, największa liczba MEW funkcjonuje na obszarze powiatu łobeskiego. 
Na Rysunku 10. zaprezentowano rozmieszczenie obiektów hydroenergetycznych na 
obszarze RWDOiPZ w umownym podziale na mikroelektrownie (do 300 kW), 
minielektrownie (301-1000 kW), małe elektrownie wodne (do 5 MW) i elektrownie o 
mocy nominalnej powyżej 5 MW. 
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Rysunek 10. Elektrownie wodne na obszarze RZGW w Szczecinie. 

 
Źródło: dane RZGW w Szczecinie 

Art. 294 ust. 2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
2001 Nr 62 poz. 627) precyzuje, iż z opłat zwolniony jest pobór wody na potrzeby 
energetyki wodnej, pod warunkiem jej zwrotu w takiej samej ilości, co najmniej nie 
gorszej jakości. W praktyce pojawić się mogą pewne obciążenia nie stanowiące 
klasycznych opłat za piętrzenie czy wykorzystanie wód dla celów hydroenergetycznych, 
jak koszt uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód oraz przypadki 
obciążenia użytkowników (w przypadku umów dzierżawy) opłatą za użytkowanie 
gruntów pokrytych wodą, w granicach zasięgu jazu40. Dodatkowym zagadnieniem jest 
zdefiniowanie, czy w przypadku hydroenergetyki mamy do czynienia z poborem, czy też 
rozdzieleniem strugi. Abstrahując od tego typu rozważań należy jednak wskazać, iż z 
uwagi na natychmiastowy zwrot wody można w przypadku hydroenergetyki uzasadnić 
zerowe koszty zasobowe41

                                                           
40 „Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach dorzeczy w Polsce”, Kraków, sierpień 2009, 
Raport wykonany na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, str. 63 
41Berbeka K., „Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacja podejścia do opracowania analiz 
ekonomicznych korzystania z wód”, Kraków, październik 2011, str. 43-44 

. Inaczej sprawa wygląda w przypadku kosztów 
środowiskowych. O ile hydroenergetyka stanowi jedną z najmniej inwazyjnych dla 
środowiska metod produkcji energii elektrycznej z punktu widzenia emisji pyłów, 
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zanieczyszczeń, hałasu i gazów cieplarnianych, o tyle powodować może szereg 
niekorzystnych zjawisk dla środowisk rzecznych, takich jak:42

• erozję dna rzek przez budowę progów wodnych, 
 

• pogorszenie warunków tlenowych poprzez niszczenie flory rzek, 
• zagrożenie dla zwierząt żyjących w rzekach (turbiny). 

Stosowanie zasady „użytkownik płaci” wymagałoby zatem udziału użytkowników w 
kosztach zapobiegania lub likwidacji szkód związanych z negatywnym oddziaływaniem 
hydroenergetyki na środowisko. Wobec braku opłat środowiskowych analiza poziomu 
spełnienia zasady może mieć miejsce poprzez weryfikację zapisów umów dotyczących 
uwarunkowań korzystania z obiektów hydrotechnicznych, cieków i zbiorników oraz 
kosztów z tym związanych, zawartych pomiędzy podmiotami występującymi jako strona 
właścicielska, a producentami energii elektrycznej. 

Zgodnie z Art. 64 Ust. 1a Prawo wodne w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych 
uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści, według klucza podziału kosztów 
dokonywanego na wniosek właściciela urządzenia wodnego, podobnie jak w przypadku 
tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi, o 
czym stanowi Art. 21 ustawy. Na analizowanym obszarze właścicielem tego typu 
majątku jest Skarb Państwa, w którego imieniu występują:  

• na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, 

• na obszarze województwa lubuskiego – Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Zielonej Górze, 

• na obszarze województwa pomorskiego - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 

W ramach analizy ekonomicznej korzystania z wód w zakresie hydroenergetyki 
dokonano identyfikacji i weryfikacji zapisów umów partycypacyjnych zawieranych na 
obszarze RWDOiPZ. Na obszarze podlegającym ZZMiUW w Szczecinie warunki 
użytkowania majątku przez producentów energii elektrycznej regulowane są poprzez 
zapisy umów użyczenia zawieranych pomiędzy użytkownikami a rejonowymi 
oddziałami Zarządu. Wymóg partycypacji w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych 
jest narzucany na etapie wydawania pozwolenia wodnoprawngo, natomiast zasady 
partycypacji są określane przez oddziały rejonowe ZZMiUW i znajdują swoje 
odzwierciedlenie w umowach użyczenia pomiędzy Zarządem a stroną, której dotyczy 
decyzja. Na obszarze podlegającym ZZMiUW w Szczecinie zidentyfikowano 38 tego typu 
umów i zweryfikowano ich zapisy dotyczące: zobowiązań podmiotów biorących w 
użyczenie majątek, wymiaru czasowego ich obowiązywania, a także obowiązków 
użytkowników względem cieku wodnego. Z uwagi na przepisy prawne dotyczące 
ochrony danych osobowych i tajemnicy handlowej, nie udostępniono do wglądu pełnej 
treści umów ani danych finansowych dotyczących zdarzeń finansowych na 

                                                           
42 Bednarska A. „Hydroenergetyka w Polsce – obecna sytuacja i perspektywa na przyszłość”, Politechnika 
Wrocławska, maj 2010, str. 2 
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poszczególnych obiektach, natomiast zestawienia informacji, które zdecydowano się 
upublicznić zostały przygotowane w koordynacji ZZMiUW przez oddziały rejonowe, a 
ewentualne dodatkowe informacje były przekazywane w rozmowach bezpośrednich z 
pracownikami Zarządu. 

Jeżeli chodzi o okres obowiązywania umowy, to podpisywane one były: 
• w dwóch przypadkach na 40 lat (od 1996-2036), 
• w jednym przypadku na lat 23 (od 2001 do 2024), 
• w pozostałych przypadkach na czas nieokreślony (co do zasady z 

trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia). 

Kwestię tą bardziej szczegółowo zaprezentowano na poniższym wykresie. Z umów 
podpisanych jeszcze przed rokiem 2001 obie stanowią umowy podpisane na okres 40 
lat w 1996 roku. 

 
Rysunek 11. Ilość umów partycypacyjnych podpisanych w poszczególnych latach na 
obszarze RWDOiPZ. 
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Źródło: opracowanie na podstawie danych  ZZMiUW w Szczecinie 

Analizy ekonomiczna zwrotu kosztów polegała na sformułowaniu odpowiedzi na 
poniższe zagadnienia: 

1) zdefiniowanie podmiotu odnoszącego korzyści z eksploatacji urządzeń i budowli 
oraz piętrzenia wody, 

2) zdefiniowanie rodzaju kosztów utrzymania obiektów oraz klucza partycypacji w 
ich ponoszeniu, 

3) określenie rodzaju korzyści jakie odnoszą poszczególni beneficjenci, 
4) identyfikacja metod i skali uczestnictwa użytkowników w ponoszeniu kosztów 

zapobiegania i likwidacji negatywnych efektów dla środowiska, 
5) analiza trwałości zastosowanych rozwiązań z punktu widzenia spełnienia zasady 

„korzystający płaci” w wymiarze długookresowym. 

Wskazanie beneficjentów korzystania z wód wydaje się najprostszym elementem 
spośród powyższych, gdyż są to producenci energii elektrycznej, czy to dla potrzeb 
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własnych, czy też sprzedaży energii do sieci. Próbując określić beneficjenta ostatecznego 
można by dokonać umownego podziału dla sytuacji, gdy produkowana energia jest 
wykorzystywana dla celów połączonego technologicznie zakładu produkcyjnego 
(wówczas korzystających stanowiliby konsumenci produktów wytwarzanych przy 
użyciu energii powstałej z piętrzenia, co też nie jest oczywiste w przypadku 
wytwarzania półproduktów – np. tartak) oraz dla sytuacji, gdy produkowana energia 
jest wprowadzana do sieci (co w praktyce oznacza jej wykorzystanie na wszelkie 
możliwe cele, zarówno produkcyjne, jak i konsumpcyjne w gospodarstwach domowych, 
czy obiektach użyteczności publicznej). Rozważania takie nie mają jednak większego 
sensu przy założeniu, że produkcją energii zajmują się podmioty prywatne, które z 
założenia działają dla osiągnięcia zysku i dążą do optymalizacji kosztowej prowadzonej 
działalności oraz pełnego zwrotu ponoszonych przez siebie kosztów. W sytuacji takiej 
zakładać należy, iż wszelkie wydatki oraz koszty (w wymiarze finansowym) 
przenoszone są na ostatecznych beneficjantów prowadzonej działalności. 

W takiej sytuacji kluczową kwestią wydaje się określenie rodzaju kosztów, których 
pokrycie bierze na siebie użytkownik zarówno w odniesieniu do budowli 
hydrotechnicznych, jak i cieków wodnych oraz zbiorników, ze szczególnym 
uwzględnieniem takich kwestii, jak ujęcie kosztów środowiskowych w rachunku 
ekonomicznym, amortyzacja i odtworzenie majątku, czy też próba określenia 
partycypacji w kosztach ogólnych. 

Jak wskazują zapisy umów użyczenia, każdorazowo biorący w użyczenie 
zobowiązuje się do: 

• utrzymywania urządzenia wodnego zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem 
stosownie do pozwolenia wodnoprawnego, 

• zapewnienia obsługi, bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania 
urządzenia wodnego, 

• eksploatacji urządzenia wodnego zgodnie z instrukcją eksploatacji, warunkami 
technicznymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• zabezpieczenia prowadzenia przeglądów, badań i pomiarów umożliwiających 
ocenę stanu oraz bezpieczeństwa budowli, 

• utrzymywania piętrzenia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, 
• utrzymywania obiektu w sprawności technicznej umożliwiającej swobodny 

przepływ wody oraz spływ lodu, 
• utrzymywania porządku na obiekcie i terenie przynależnym, 
• dokonywania bieżącej konserwacji, napraw i remontów, 
• utrzymywania dobrego stanu ekologicznego wód, 
• zapewnienia migracji ryb, 
• prowadzenia książki obiektu budowlanego, 
• posiadania i przestrzegania postanowień instrukcji gospodarowania wodą. 

Powyższe punkty wskazują zatem, iż producent energii elektrycznej bierze na siebie 
obowiązek ponoszenia pełnych kosztów utrzymania i eksploatacji budowli, tj. kosztów 
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bezpośrednich produkcji energii, jak również wydatków związanych z dokonywaniem 
okresowych przeglądów (przez osoby z zewnątrz posiadające odpowiednie uprawnienia 
w tym zakresie), zabezpieczeniem skutków ewentualnego negatywnego oddziaływania 
na środowisko, a także utrzymaniem budowli i urządzeń w sprawności technicznej 
poprzez dokonywanie bieżących napraw, remontów i konserwacji. Powyższe 
sformułowania prowadzą zatem do wniosku, iż zasada „korzystający płaci” jest w 
przypadku hydroenergetyki w pełni spełniona, a przynajmniej zauważalne są 
konstrukcje prawne sprzyjające jej spełnieniu w odniesieniu do budowli i urządzeń  
hydrotechnicznych wykorzystywanych dla celów produkcji energii. Jednakże w 
przypadku powyższego stwierdzenie można wskazać pewne  wątpliwości co do sposobu 
ujęcia kosztów, a także egzekwowania w praktyce podjętych zobowiązań: 

1) Kto i w jakim wymiarze ma dokonywać  inwestycji odtworzeniowych majątku 
trwałego będącego przedmiotem użyczenia. Amortyzacja środków trwałych nie 
stanowi kosztu z punktu widzenia właściciela i zarządcy majątku Skarbu Państwa 
(chociaż rozliczenie majątku ma miejsce, a wysokość rocznych odpisów zawarta 
jest w księgach). Użyczający jako władający majątkiem nie obciąża biorącego w 
użyczenie wydatkami, które docelowo mogłyby tworzyć fundusz na rzecz 
dokonywania inwestycji odtworzeniowych, a kwestie ewentualnych reinwestycji 
- z punktu widzenia zapisów umów - nie stanowią przedmiotu działania Zarządu, 
gdyż to biorący w użyczenie zobowiązują się do utrzymania stanu technicznej 
użyteczności budowli (zapisy dokumentów statutowych jako zakres zadań 
realizowanych przez Zarząd wskazują m.in. nadzór i kontrolę w zakresie 
eksploatacji, konserwacji i utrzymania cieków i urządzeń poprzez odpowiednią 
współpracę z dostawcami energii). Stwierdzenie, iż zobowiązanie do utrzymania 
w stanie użyteczności technicznej urządzeń i budowli eliminuje problem 
podejmowania działań inwestycyjnych nie jest zasadne, mimo, iż bardzo długi 
okres amortyzacji tego typu majątku może powodować takie wrażenie. Pojawia 
się jednak w tym samym miejscu zagadnienie przed jakim stają użytkownicy 
budowli, tj. pytanie, czy spełnienie zapisów umowy dotyczących utrzymania 
budowli w sprawności technicznej generować będzie wyłącznie wydatki 
stanowiące koszty bieżącej działalności (naprawy, konserwacja, remonty), czy 
też wydatki inwestycyjne (odtworzenia majątku)? Dokonując różnego rodzaju 
prac związanych z utrzymaniem budowli należy ustalić, czy prace te mają 
charakter remontu, czy też powodują ulepszenie. Już samo to zagadnienie nie jest 
jasne i oczywiste z punktu widzenia księgowego i podatkowego. Nie jest też 
jasne, czy inwestycji takich winien dokonywać eksploatator, czy też właściciel 
majątku. W pierwszym przypadku możemy mieć do czynienia z szeregiem 
problemów podatkowych, księgowych i własnościowych (nieodpłatne inwestycje 
w cudzy majątek), a w drugim przypadku pojawia się wątpliwość dotycząca 
spełnienia zasady „korzystający płaci”. Z uwagi na oczekiwany okres zwrotu, a 
także okres ważności pozwolenia wodnoprawnego i umowy użyczenia, 
dokonywanie inwestycji w obcy majątek może nie być dla użytkowników 
(szczególnie małych elektrowni) korzystne z organizacyjno-ekonomicznego 
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punktu widzenia, a więc w sytuacji zmaterializowania się tego rodzaju zagadnień 
prowadzić może do wypowiedzenia umowy, a w konsekwencji koncentrację tego 
rodzaju działalności w rękach dużych wyspecjalizowanych podmiotów lub też 
częste zmiany użytkowników i faktyczne przeniesienie zagadnienia inwestycji 
odtworzeniowych na użyczającego. Z uwagi na bardzo długi okres amortyzacji 
budowli i urządzeń wykorzystywanych w hydroenergetyce, problem ten w 
praktyce może nie wystąpić w bliskim wymiarze czasowym, jednakowoż należy 
zastanowić się nad opracowaniem mechanizmów prawnych pozwalających 
ujmować w umowach partycypacyjnych koszty amortyzacji majątku (np. umowy 
dzierżawy zamiast umów użyczenia, z opłatą dzierżawną zawierającą koszty 
odpisów umorzeniowych). Należy ponadto w tym miejscu zauważyć, iż 
wieloletnie plany inwestycyjne Zarządu zakładają inwestycje w odnowienie i 
budowę urządzeń związanych z hydroenergetyką (jazy, przepławki), a w 
przypadku jednej umowy zapisano zobowiązanie użytkownika do partycypacji w 
kosztach budowy przepławki. Mając na względzie dodatkowo fakt, iż w wielu 
przypadkach możemy mieć do czynienia z majątkiem w sensie księgowym 
całkowicie zamortyzowanym, w przypadku którego wydatki ponoszone były 
przed wielu laty, można przyjąć, że koszty wówczas poniesione nie są możliwe 
już do odzyskania, a ewentualne próby stworzenia systemu włączenia bieżących 
użytkowników w ich odzyskanie byłoby zbyt skomplikowane i podważalne na 
poziomie założeń. Można zatem zaproponować, aby umowy partycypacyjne 
ujmowały przynajmniej koszty amortyzacji inwestycji realizowanych niedawno 
(np. w ciągu ostatnich 20 lat) lub realizowanych w przyszłości. Podobnie sprawa 
się będzie miała w przypadku kosztów zobowiązań pożyczkowo-kredytowych 
(odsetki i prowizje) zaciąganych na rzecz realizowanych inwestycji. 

2) Czy i w jakim zakresie użytkownik obciążany jest kosztami ogólnymi 
prowadzenia nadzoru przez ZMiUW. Zarówno zapisy dokumentów statutowych, 
jak i zapisy umów użyczenia uprawniają i zobowiązują Zarząd do kontroli 
dostawców energii w odniesieniu do eksploatacji, konserwacji oraz utrzymania 
cieków i urządzeń. Użytkownicy we własnym zakresie muszą zapewnić 
zewnętrzne przeglądy, badania i pomiary urządzeń, jednakowoż koszty nadzoru 
oraz inne koszty ogólne funkcjonowania Zarządu nie obciążają producentów 
energii. Za tego typu stanem rzeczy przemawia kilka argumentów, takich jak brak 
konkretnych uregulowań co do sposobu postępowania w tej materii przez 
użyczającego (ryzyko generowania nieuzasadnionych kosztów poprzez częste 
kontrole), konieczność organizacji w ramach Zarządu struktury organizacyjnej, 
procedur i sprawozdawczości umożliwiającej ujmowanie kosztów związanych 
tylko z hydroenergetyką oraz późniejsze sformułowanie klucza podziału tychże 
kosztów pomiędzy użytkowników. Mimo iż tego typu działania możliwe są do 
wdrożenia przynajmniej w jakimś zakresie, mogą w praktyce być trudne w 
implementacji, z uwagi na kosztochłonność, czy też problemy z akceptacją tego 
typu rozwiązań przez użytkowników, także w kontekście wątpliwości 
dotyczących finansowania skrośnego w przyjętym kluczu podziału kosztów.  
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Abstrahując od powyższych wątpliwości, można przyjąć generalne stanowisko, że w 
przypadku budowli i urządzeń hydrotechnicznych mamy do czynienia z osiągnięciem 
lub przynajmniej z dążeniem do osiągnięcia pełnego zwrotu kosztów, zarówno w 
wymiarze finansowym jak i ekonomicznym.  

Innym istotnym elementem zawartym w umowach użyczenia jest unormowanie 
zakresu obowiązków użytkownika względem cieku oraz wynikających z tego tytułu 
kosztów. Kwestia ta jest regulowana zapisami umów użyczenia, które zobowiązują 
biorących w użyczenie do podejmowania na własny koszt określonych działań na 
ciekach wodnych lub też partycypacji w określonej wysokości w kosztach działań 
podejmowanych w tym zakresie przez ZMiUW. W wymiarze praktycznym, w pierwszym 
przypadku Zarząd wydaje nakaz wykonania konserwacji na wskazanym odcinku, 
natomiast w drugim przypadku Zarząd po przeprowadzeniu odpowiednich prac na 
pewnym odcinku rzeki przedstawia użytkownikowi do pokrycia rachunek ze 
wskazaniem kosztów odnoszących się do zakresu opisanego w umowie użyczenia.  

Analizując sposób uwzględnienia w umowach kwestii partycypacji przez 
użytkowników w kosztach utrzymania cieków i zbiorników wodnych, wyszczególnić 
można:  

• Wskazanie konkretnych odcinków koryta i brzegów rzeki lub kanału, których 
utrzymanie ma być obowiązkiem dostawcy energii (np. powyżej i poniżej jazu, 
poniżej wpustu dennego itp., z podaniem konkretnych długości), niejednokrotnie 
ze wskazaniem określonego rodzaju robót do wykonania w tym zakresie, jak 
odmulanie koryta rzeki, usuwanie zatorów – tego typu zapisy występują w 
przypadku 28 umów. Kryterium w tego typu przypadkach jest zdefiniowanie 
zakresu oddziaływania obiektów na cieki i zbiorniki (pojawiają się zapisy typu „w 
granicach oddziaływania cofki”, w „granicach oddziaływania piętrzenia”), przy 
czym wystąpić mogą dwie sytuacje, tj.: 

 sytuacja, gdy użytkownik pokrywa całość kosztów utrzymania 
cieku na danym odcinku – takie zapisy pojawiają się w przypadku 
24 umów, 

 sytuacja, gdy użytkownik pokrywa koszty utrzymania określonego 
odcinka w pewnym procencie – takie zapisy pojawiają się 
czterokrotnie, a zastosowane w ich przypadku wskaźniki 
partycypacji w kosztach są trudne do zdefiniowania, za wyjątkiem 
jednego przypadku, w którym woda piętrzona jest zarówno dla 
potrzeb małej elektrowni, jak i stawów rybnych (partycypacja po 
połowie). 

Jakkolwiek w pierwszym przypadku można mówić o pełnym zwrocie, tak w 
przypadku drugim można mieć wątpliwości co do zastosowanych wskaźników udziału 
w kosztach. Założone wartości są bowiem wypadkową decyzji rejonowych oddziałów, 
trudno zatem zweryfikować, czy zastosowane klucze partycypacji uzasadnione są z 
punktu widzenia wpływu danego rodzaju działalności na środowisko oraz odnoszonych 
korzyści.  
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• Utrzymanie przepływu nienaruszalnego na określonym wskazanym poziomie – 
sformułowanie tego typu występuje w siedmiu przypadkach, wraz z zapisami 
dotyczącymi innego rodzaju wymogów wobec cieku. Tego typu sformułowania 
wychodzą naprzeciw wymogom ponoszenia kosztów niwelowania negatywnego 
oddziaływania na środowisko, zgodne są zatem z zasadą „korzystający płaci”, a 
ponadto dają dobry punkt odniesienia dla uchwycenia wysokości kosztów 
efektów zewnętrznych. 

• Ponoszenie kosztów utrzymania koryta rzeki i jej brzegów w takim wymiarze, w 
jakim spiętrzona woda wpływa na zwiększenie tych kosztów – zapisy takie 
pojawiają się dwukrotnie, bez konkretnych wskazań liczbowych ani metod 
określenia skali tego oddziaływania. Co do zasady słusznym jest przyjmowanie, 
aby sprawca szkód w środowisku pokrywał koszty ich usunięcia, jednakowoż 
budzi wątpliwości zamieszczanie tak ogólnych zapisów z punktu widzenia 
późniejszego ich respektowania oraz kontroli i egzekwowania w praktyce. 

• W czterech przypadkach zamieszczone w umowach sformułowania mają 
charakter ogólny, bez konkretnego wskazania długości (np. w zasięgu 
oddziaływania cofki, w zasięgu oddziaływania elektrowni). Ogólnie jednak rzecz 
ujmując, punktem odniesienia jest w tym przypadku pokrycie kosztów 
związanych z niwelowaniem ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonej 
działalności na środowisko, co zgodne jest z zasadą „korzystający płaci”.  

• W 1 przypadku na 38 umów stwierdzono brak zapisów w umowie użyczenia 
obowiązków użytkownika wobec cieku. 

Zatem, w przypadku partycypacji w kosztach utrzymania cieków i zbiorników można 
w większości przypadków (za wyjątkiem jednego, w którym brakuje zapisów w tym 
zakresie) mówić o pełnym pokryciu kosztów bieżących oraz dążeniu do spełnienia 
zasady „korzystający płaci”. W wymiarze analizowanego obszaru można zatem 
sformułować raczej pozytywną ocenę stosowanych rozwiązań z punktu widzenia 
poziomu zwrotu kosztów. Należy jednak mieć świadomość zarówno opisanych 
wcześniej przypadków, co do których tego typu sformułowanie budzi wątpliwości, jak 
również zaprezentowanych niedoskonałości systemu, szczególnie w kontekście ujęcia 
kosztów stanowiących pochodne inwestycji oraz kosztów ogólnych Zarządu. W ujęciu 
czysto formalnym43

                                                           
43 Ujęcie takie wykorzystuje fakt, że amortyzacja majątku należącego do Skarbu Państwa nie jest kosztem 
w sensie księgowym. 

 można zatem mówić o pełnym zwrocie kosztów na poziomie 
finansowym. Rozszerzając rozumowanie do poziomu analizy ekonomicznej - nie 
występują koszty zasobowe, natomiast problem pojawia się w odniesieniu do kosztów 
środowiskowych, które nie zostały nigdy wycenione. Brak też jest wskaźników 
jednostkowych takich kosztów możliwych do zapożyczenia z literatury światowej. 
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7.2. Żegluga śródlądowa 
 

Analiza poziomu zwrotu kosztów z żeglugi początkowo polegać miała na 
zestawieniu kosztów zewidencjonowanych na podstawie obowiązku prowadzenia 
sprawozdawczości wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 
grudnia 2006r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na 
śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę (Dz.U. 2006 Nr 240 poz. 1747) oraz 
przychodów wniesionych przez użytkowników tych dróg (w postaci opłat za 
śluzowanie, należności za przewozy towarów, pasażerów,  spław drewna i żeglugę 
pustych statków). Niezbędne dane finansowe w tym zakresie udostępniły RZGW w 
Szczecinie oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (zarówno po stronie kosztowej 
jak i przychodowej). Z uwagi na uwarunkowania specyficzne dla analizowanego regionu 
wodnego do analizy włączono zagadnienie wewnętrznych dróg morskich, w stosunku 
do którego dane udostępnione zostały przez Urząd Morski w Szczecinie. 

Podstawowym źródłem dla próby identyfikacji beneficjentów korzystania z wód 
w zakresie żeglugi było opracowanie Urzędu Statystycznego w Szczecinie „Transport w 
województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2010”44. Przedmiotowy dokument 
odnosi się do kwestii żeglugi śródlądowej i morskiej w rozdziałach 4 i 5, natomiast za 
ciekawostkę można uznać fakt, że pomimo prezentacji danych dla województwa 
zachodniopomorskiego, zawarta w rozdziale 4. mapa wód powierzchniowych obejmuje 
cały obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie (drogi wodne na analizowanym 
obszarze obejmują także częściowo rzekę Odrę w granicach województwa lubuskiego - 
od ujścia Nysy Łużyckiej - 542,4 km do granicy województw - ok. 622 km). Przyglądając 
się jednak posiadanym danym w przekroju wojewódzkim za rok 2009 45

W województwie zachodniopomorskim w roku 2010 stan ilościowy taboru 
holowniczego żeglugi śródlądowej (pchacze oraz holowniki) wyniósł 142 szt. Barek bez 
własnego napędu (barki do holowania i do pchania) było 346 (wzrost w porównaniu z 

, należy 
zauważyć, iż w strukturze przewozu ładunków śródlądową drogą wodną województwo 
zachodniopomorskie jest zdecydowanym liderem, zarówno w ujęciu przewozów 
krajowych, jak i międzynarodowych, podczas, gdy udział województwa lubuskiego jest 
w tym przypadku wykazany jedynie w kontekście obrotu międzynarodowego i ma 
wymiar marginalny. Mając świadomość niedoskonałości zastosowanych uproszczeń, 
zarówno w kontekście ilości i jakości posiadanych danych, jak też wymiaru czasowego 
ich prezentacji (np. dane za rok 2009 różnią się w pewnych kategoriach dosyć istotnie 
od danych za rok 2008, co nakazuje ostrożnie wysnuwać wnioski dla roku 2010), 
przyjęto założenie, że posiadane zestawienia statystyczne dla województwa 
zachodniopomorskiego są względnie dobrym źródłem identyfikacji użytkowników wód 
w zakresie żeglugi śródlądowej. 

                                                           
44 „Transport w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2010”, Urząd Statystyczny w 
Szczecinie, Szczecin 2011, str. 86-98 
45 „Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006-2009”, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010, 
str. 79-80 
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rokiem 2009 o 210 szt.), a barek z własnym napędem - 40 (o 12 więcej niż w roku 
2009). W strukturze rodzajowej taboru barkowego dominowały jednostki 
wykorzystywane w systemie pchanym i stanowiły one 89,6% ogółu taboru barkowego. 

W roku 2010 żeglugą śródlądową w przewozach krajowych przetransportowano 
198,2 tys. ton towarów (co oznacza spadek aż o 148,6 tys. ton, czyli o 42,8% w stosunku 
do roku poprzedniego) i wykonano 6,7 mln tonokilometrów pracy przewozowej (aż o 
6,2 mln i 47,9% tonokilometrów mniej niż w roku 2009). W strukturze ładunków 
największy udział w wymiarze krajowym mają rudy metali i pozostałe produkty 
górnictwa i kopalnictwa (ponad 85%), mniejszy - węgiel kamienny i brunatny, ropa 
naftowa i gaz ziemny (ok. 6,3%), a także surowce wtórne - odpady miejskie i inne 
odpady (3,2%) oraz koks i produkty rafinacji ropy naftowej (2,4%). Przewozy 
międzynarodowe (dane w odniesieniu do przewozów, w których miejscem załadunku 
i/lub rozładunku jest województwo zachodniopomorskie) wyniosły blisko 1,2 mln ton 
(wzrost o 12% w stosunku do roku 2009), z czego 82,8% stanowił eksport, a 17,2% 
import. Głównym kierunkiem eksportu towarów były Niemcy, a przewozy w tej relacji 
stanowiły 99,3% całego eksportu towarów drogami wodnymi śródlądowymi. 
Największe znaczenie w żegludze śródlądowej w województwie zachodniopomorskim 
ma port Szczecin, w którym w 2010 r. przeładowano 1874,4 tys. ton, inne ważne porty 
to Police (180,4 tys. ton) i Świnoujście (95 tys. ton). W 2010 r. z żeglugi śródlądowej 
korzystało 85,2 tys. osób i były to przewozy w komunikacji krajowej. Do transportu 
pasażerów wykorzystywano 7 statków (o 3 mniej niż przed rokiem). 

Należy zatem uznać, iż posiadane dane statystyczne pozwalają wskazać z 
pewnym przybliżeniem beneficjentów śródlądowych dróg wodnych, zarówno w 
odniesieniu do taboru, ilości i struktury transportowanych ładunków, jak również liczby 
pasażerów. Brak jest szczegółowych danych w podziale na podmioty świadczące usługi 
transportowe drogami śródlądowymi, można jedynie wskazać największe firmy 
związane żegluga śródlądową w regionie, takie jak Odratrans SA, Transbode SC 
Ekspozytura, NAVIGAR Deneko-Garbień Spółka Jawna, Odra Lloyd Sp. z o.o., czy też 
Deutsche Binnenreederei AG. 

Wskazanie zestawień dotyczących żeglugi morskimi wodami wewnętrznymi jest 
kwestią dużo trudniejszą z uwagi na sposób agregacji danych przez GUS. Opracowania 
sygnalne i publikacje odnoszą się raczej do kwestii floty przybrzeżnej, co nie jest 
kategorią tożsamą z morskimi drogami wewnętrznymi. Pewnych danych w tym zakresie 
dostarczają statystyki zamieszczone na stronie internetowej Portu Szczecin-
Świnoujście.46

                                                           
46 http://www.port.szczecin.pl/pl/porty/statystyki/prze%C5%82adunki-w-roku-2010 

 Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w 
Świnoujściu w roku 2010 zwiększyły się łącznie w stosunku do roku poprzedniego o 
26,3% i wyniosły 20 842,8 tys. ton. W strukturze przewozów według grup towarowych 
największy udział miała drobnica – 8 467,1 tys. ton (w tym drobnica promowa 5 763,4 
tys. ton) oraz węgiel – 7 294,9 tys. ton, mniejszy inne towary masowe, zboże, ropa i 
przetwory naftowe (odpowiednio 2 213,8 tys., 1 342,9 tys. i 1 040,2 tys. ton). Niewielkie 
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znaczenie w skali przewozów miały inne grupy towarów, jak ruda i drewno. Ustalenie 
jednak dokładnych danych dotyczących ilości i struktury beneficjentów oraz korzyści w 
odniesieniu do wewnętrznych dróg morskich nie jest możliwe na podstawie 
posiadanych zestawień. 

Identyfikacja i analiza wielkości i struktury kosztów dotyczących żeglugi w 
obrębie śródlądowych dróg wodnych została przeprowadzona w oparciu o zalecenia 
metodyczne opisane w dokumencie „Analiza zwrotu kosztów za usługi bezpośredniego 
oddziaływania na wodę”47

• wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o wyłącznej funkcji transportowej 
(IN- tr), 

. Podstawą ewidencji kosztów były zestawienia księgowe 
sporządzone przez RZGW według schematu wynikającego z zapisów Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie prowadzenia ewidencji 
wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich strukturę (Dz.U. 2006 Nr 240 
poz. 1747), a także informacja pozyskana z Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.  

Rozporządzenie wprowadza sposób ewidencji danych kosztowych dotyczących 
utrzymania dróg śródlądowych wskazując następujące kategorie wydatków:  

• wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji wspólnej z funkcją 
transportową (IN-wp), 

• wydatki dotyczące budowy nowych śródlądowych dróg wodnych wraz z 
infrastrukturą (IN-nd), 

• wydatki bieżące na infrastrukturę o wyłącznej funkcji transportowej (B-tr), 
• wydatki bieżące na infrastrukturę o funkcji wspólnej z funkcją transportową  

(B-wp), 
• wydatki ogólne poniesione na wszystkie drogi wodne, 
• wydatki terenowych organów administracji żeglugi śródlądowej, które obejmują 

wydatki związane z ich działalnością, w tym wydatki na budynki, nabrzeża oraz 
obiekty pływające. 

Dane niezbędne dla zidentyfikowania kosztów utrzymania śródlądowych dróg 
wodnych we wszystkich powyższych kategoriach za wyjątkiem ostatniej pozyskane 
zostały z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wydatki terenowych 
organów administracji żeglugi śródlądowej wskazane w ostatnim punktorze zostały 
udostępnione przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.  

Odrębną kategorię stanowiły koszty utrzymania wewnętrznych dróg morskich, 
których nie dotyczy Rozporządzenie. Źródłem tego rodzaju informacji był Urząd Morski 
w Szczecinie. 

Zestawienie danych z pozyskanych materiałów zaprezentowano w poniższej tabeli, w 
podziale na poszczególne kategorie wydatków oraz źródła ich zewidencjonowania. 

                                                           
47 Berbeka K. „Analiza stopnia zwrotu kosztów za usługi wodne w zakresie usług tzw. bezpośredniego 
oddziaływania na wodę”, Kraków 2008, Raport na zlecenie RZGW w Krakowie, str. 23-29, 38 
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Tabela 25. Wydatki na utrzymanie śródlądowych dróg wodnych oraz wewnętrznych 
dróg morskich na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie w 2010 roku. 

Lp. Kategoria 
Razem 

wydatki 
[tys. zł] 

I RZGW w Szczecinie 3 331,20 

1 
Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o wyłącznej funkcji 
transportowej (IN-tr) 194,50 

2 
Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji wspólnej z funkcją 
transportową (IN-wp) 249,20 

3 Wydatki dotyczące budowy nowych śródlądowych dróg wodnych 
wraz z infrastrukturą (IN-nd) 

0,00 

4 Wydatki bieżące na infrastrukturę o wyłącznej funkcji transportowej 
(B-tr) 

192,70 

5 
Wydatki bieżące na infrastrukturę o funkcji wspólnej z funkcją 
transportową (B-wp) 105,10 

6 Wydatki ogólne poniesione na wszystkie drogi wodne 2 589,70 
II Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 387,88 
1 Wydatki bieżące 277,75 
2 Wynajem pomieszczeń 73,13 
3 Eksploatacja jednostek pływających 37,00 

III Urząd Morski w Szczecinie 34 189,49 
1 Prace czerpalne i utrzymanie infrastruktury dostępowej 15 788,61 
2 Inwestycje współfinansowane z UE 14 193,10 
3 Utrzymanie oznakowania nawigacyjnego 4 207,78 

IV RAZEM 37 908,57 
Źródło: dane pozyskane z RZGW w Szczecinie, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 
oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Już na pierwszy rzut oka widać rozbieżności co do skali wydatków w podziale na 
drogi śródlądowe i wewnętrzne drogi morskie. Wysoka wartość wydatków 
inwestycyjnych Urzędu Morskiego związana jest z możliwościami korzystania ze 
środków funduszy UE i ma wymiar przejściowy, odnoszący się do danego okresu 
programowania (przy czym łączne plany inwestycyjne Urzędu na lata 2007-2013 
przekraczają kwotę 375mln zł). Z uwagi na różne źródła i formę pozyskiwanych 
materiałów oraz rozbieżność proporcji co do skali zdarzeń finansowych, odrębnie 
przeprowadzono zatem analizę ekonomiczną dla żeglugi drogami śródlądowymi i 
odrębnie dla żeglugi w granicach wewnętrznych dróg morskich. 

W celu przeprowadzenia pełnej analizy należy w przypadku powyższych danych 
podjąć próbę przejścia od kategorii wydatków do kategorii kosztów oraz przypisania 
odpowiedniej części kosztów wspólnych do działalności związanej z żeglugą. W praktyce 
sprowadza się ten problem do następujących podstawowych zagadnień: 
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1) Zidentyfikowania w wydatkach obejmujących funkcje wspólne z funkcją 
transportową kosztów dotyczących żeglugi śródlądowej, przy zastosowaniu 
odpowiedniego klucza podziału. Dotyczy to pozycji I-2 oraz I-5 z powyższej tabeli 
(przy czym w drugim wypadku należy najpierw określić wysokość odpisów 
amortyzacyjnych dla majątku związanego z ujętymi w tym punkcie inwestycjami) 
i wiąże się z koniecznością – z uwagi na brak innych merytorycznych podstaw, 
zastosowania dosyć sporego uproszczenia, czyli współczynnika 1/ilość funkcji. 
Pomimo świadomości, iż tego typu obliczenia obarczone być muszą stosunkowo 
dużym błędem, można zaryzykować tezę, iż uzyskane wartości stanowią 
najlepsze możliwe przybliżenie poszukiwanych wartości. Do najważniejszych 
funkcji dróg wodnych oprócz transportowej należą takie jak: 
przeciwpowodziowa, przemysłowa i komunalna, rolnicza, energetyczna, 
sportowo-rekreacyjna, czy też związana z chowem i hodowlą ryb. Zakładając 
zatem, że utrzymanie dróg wodnych na obszarze administrowanym przez RZGW 
w Szczecinie ma wpływ na każdą z tych funkcji, można określić wartość 
współczynnika podziału omawianej kategorii wydatków na 1/7.  

2) Ujęcia kosztów kapitałowych, czyli przejścia od kategorii wydatków 
inwestycyjnych do kategorii kosztów operacyjnych, co w praktyce oznacza 
oszacowanie wysokości rocznych odpisów amortyzacyjnych, zarówno od 
wartości majątku trwałego ujętego w sprawozdaniach rocznych, jak i od wartości 
pozostałego istniejącego majątku trwałego, którego amortyzacja nie jest 
wykazywana, ale w praktyce stanowi użytkowany element dróg wodnych. 
Niektóre składowe majątku powstałego w latach ubiegłych, pomimo całkowitego 
umorzenia w sensie księgowym, są w dalszym ciągu wykorzystywane jako 
elementy infrastruktury wodnej. Próba uchwycenia tego typu wartości wydaje 
się dosyć karkołomna, a przyjęte założenia bardzo umowne. Zagadnienie to 
odnosi się zresztą zarówno do śródlądowych dróg wodnych, jak i do 
wewnętrznych dróg morskich. Podkreślić należy ponadto w tym miejscu, iż 
przyjęte stawki odpisów powinny wynikać nie tyle z obowiązujących przepisów, 
co z realnego okresu użyteczności technicznej środków trwałych. Wartość 
księgowa netto środków trwałych będących w zarządzie RZGW w Szczecinie 
wynosi w przybliżeniu 115 mln zł, natomiast w administracji Urzędu Morskiego 
w Szczecinie – ponad 350 mln zł. W pierwszym przypadku problematyczne jest 
określenie udziału w strukturze środków trwałych elementów odnoszących się 
do transportu wodnego, natomiast w drugim – odniesienie się wyłącznie do 
wewnętrznych dróg morskich. W tym także kontekście, z uwagi na skalę 
skomplikowania problemu (identyfikacja, określenie wieku i ustalenie okresu 
użytkowania dla każdego elementu, wycena wartości itp.) w odniesieniu do 
wstępnego oszacowania wyników kalkulacji stopy zwrotu, nie podjęto próby 
oszacowania wartości majątku użytkowanego a nie wykazywanego w księgach. 
W analizie przyjęto uproszczone założenie o zastosowaniu uśrednionej stawki 
2,5%, w odniesieniu do wartości netto środków trwałych. Posługując się takim 
założeniem wzięto pod uwagę zarówno, iż realny okres technicznej użyteczności 
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tego typu majątku jest bardzo długi (w niektórych przypadkach przyjmuje się 
nawet, iż wynosić może paręset lat), jak też domniemane duże niedoszacowanie 
wartości początkowej. W przypadku majątku Urzędu Morskiego odniesiono się 
wyłącznie do 10% wartości księgowej majątku, co wynika zarówno z szacunków 
struktury powierzchni administrowanych wód, jak i rocznego budżetu instytucji 
(ponad 500 mln zł, przy wydatkach na wody wewnętrzne rzędu 34 mln). 

Oprócz opisanych zagadnień należy jeszcze odnotować, iż w sytuacji, w której 
pojawiłyby się koszty finansowe związane z utrzymaniem dróg wodnych (np. w 
przypadku, gdy na cele realizacji inwestycji zaciągnięte zostały zobowiązania kredytowe 
lub pożyczkowe), pozycje takie powinny być elementem analizy zwrotu kosztów, jako 
koszty związane z wytworzeniem infrastruktury. Obowiązek odrębnego 
sprawozdawania w zakresie prezentacji zadłużenia dotyczącego utrzymania dróg 
wodnych jest zapisany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 15 grudnia 2006 roku 
w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i 
ich infrastrukturę, jednak w analizowanym przypadku taka okoliczność nie miała 
miejsca.  

Po przeprowadzeniu powyżej opisanych przekształceń otrzymano wartości, które 
zaprezentowano w poniższej tabeli w podziale na koszty dotyczące dróg śródlądowych 
oraz wewnętrznych dróg morskich. 

 

 
Tabela 26. Oszacowane koszty utrzymania śródlądowych dróg wodnych oraz 
wewnętrznych dróg morskich na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie 
w 2010 roku. 

Lp. Kategoria 
Razem koszty 

[tys. zł] 
I Śródlądowe drogi wodne 6 064,35 

1 Koszty bieżące utrzymania infrastruktury o wyłącznej funkcji 
transportowej 

192,70 

2 
Koszty bieżące dotyczące wspólnych funkcji w zakresie 
utrzymania infrastruktury transportowej 15,01 

3 Wydatki ogólne poniesione na wszystkie drogi wodne 2 589,70 
4 Koszty terenowych organów administracji śródlądowej 387,88 

5 Koszty kapitałowe dotyczące inwestycji na infrastrukturę o 
wyłącznej funkcji transportowej 

4,86 

6 
Koszty kapitałowe dotyczące inwestycji w zakresie wspólnych 
funkcji, odniesione do utrzymania infrastruktury transportowej 6,23 

7 Oszacowane odpisy amortyzacyjne istniejącej infrastruktury 2 867,96 
II Wewnętrzne drogi morskie 21 303,65 
1 Prace czerpalne i utrzymanie infrastruktury dostępowej 15 788,61 
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Lp. Kategoria 
Razem koszty 

[tys. zł] 

2 
Koszty kapitałowe dotyczące Inwestycji współfinansowanych z 
UE 354,83 

3 Utrzymanie oznakowania nawigacyjnego 4 207,78 
4 Oszacowane odpisy amortyzacyjne istniejącej infrastruktury 952,43 

III RAZEM 27 368,00 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z RZGW w Szczecinie, 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Po oszacowaniu kosztów związanych z żeglugą kolejny etap analizy polega na 
zidentyfikowaniu źródeł oraz uchwyceniu skali pokrycia kosztów przez użytkowników 
dróg śródlądowych i wewnętrznych dróg morskich. Stosowane rodzaje opłat 
związanych z korzystaniem z dróg wodnych wskazane są w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze 
śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni (Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2226). 
Rozporządzenie wskazuje następujące rodzaje opłat: za przewóz towarów (stawka 
jednostkowa za tonokilometr), za żeglugę pustych statków towarowych lub barek 
(stawka za tonokilometr w odniesieniu do nośności jednostek), za żeglugę statków 
pasażerskich i wycieczkowych (stawka za iloczyn miejsc i przebytej drogi wodnej), za 
holowanie i spław drewna (stawka za tonokilometr) oraz jednostkowo za śluzowanie i 
przejście przez pochylnię. Z kolei wykaz śródlądowych dróg wodnych i odcinków 
śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, za korzystanie z 
których uiszcza się należności, są określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia. 
Spośród dróg wodnych wymienionych w Załączniku żadne nie należą do Regionu 
Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Na obszarze administrowanym przez 
RZGW w Szczecinie nie pobiera się zatem należności za korzystanie z śródlądowych 
dróg wodnych ani z urządzeń wodnych usytuowanych na tych wodach. Po stronie 
przychodowej ze strony RZGW nie pojawiają się zatem wielkości finansowe, które 
mogłyby stanowić punkt odniesienia w analizie. 

Ewentualne przychody można natomiast wskazać w przypadku Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej, który w imieniu Skarbu Państwa uprawniony jest do pobierania 
określonego rodzaju opłat na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 
śródlądowej (Dz.U. Nr 5 poz. 43). W Rozdziale 11 ustawy wskazane są rodzaje 
należności pobieranych przez organy administracji żeglugi śródlądowej, zasady ich 
ustalania, a także rodzaje płatników. Należą do nich opłaty za: 

• pozwolenia na uprawianie żeglugi obcymi statkami, 
• zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej, 
• dokonywanie wpisów i zmian wpisów w rejestrze administracyjnym, 
• pomiar statków, 
• uzyskanie świadectw zdolności żeglugowej, 
• uzyskanie kwalifikacji zawodowych, 
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• żeglarską książeczkę pracy, 
• decyzje dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych, 
• pilotaż. 

Kwestia ewidencji tego rodzaju przychodów w przypadku analizy zwrotu kosztów 
dla danego regionu wodnego może budzić pewne wątpliwości z punktu widzenia 
odniesienia do uzyskiwanych korzyści. Przykładowo - dochody związane z wydaniem 
zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej nie ograniczają się jedynie do 
obszaru danego regionu, gdyż zaświadczenia takie dają uprawnienia do użytkowania 
innych dróg wodnych, także poza obszarem RWDOiPZ. Można jednak założyć, że wymiar 
tego typu wątpliwości jest pomijalny. 

W przypadku Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodne z przekazanymi danymi 
odnoszącymi się do wewnętrznych dróg morskich, źródła przychodów w zakresie 
administrowania morskimi drogami wewnętrznymi w roku 2010 stanowiły wpływy z 
tytułu opłat portowych oraz wpływy z tytułu umów za użytkowanie gruntów pokrytych 
morskimi wodami wewnętrznymi.  

Wskazane w przekazanej korespondencji zestawienie przychodów Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej oraz Urzędu Morskiego za rok 2010 zaprezentowano łącznie w poniższej 
tabeli. 

 
Tabela 27. Przychody z tytułu użytkowania śródlądowych dróg wodnych i 
wewnętrznych dróg morskich na obszarze RWDOiPZ w roku 2010. 

Lp. Kategoria 
Razem 

przychody [zł] 
I Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 110 462,49 
1 Dochody Terenowej Komisji Inspekcyjnej 49 407,50 
2 Pozostałe 61 054,99 
II Urząd Morski w Szczecinie 451 260,67 
1 Wpływy z tytułu opłat portowych 323 986,19 

2 Umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami 
wewnętrznymi 127 274,48 

III RAZEM 561 723,16 
Źródło: dane pozyskane z Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Urzędu Morskiego 
w Szczecinie 

Mając zatem oszacowane wartości kosztów oraz przychodów związanych z 
korzystaniem z wód w zakresie żeglugi, można podjąć próbę oszacowania poziomu 
zwrotu kosztów. Sumarycznie kwestia ta została ujęta w poniższej tabeli. 
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Tabela 28. Obliczenie stopy zwrotu kosztów w zakresie żeglugi na obszarze RZGW w 
Szczecinie. 

Lp. Kategoria 
Śródlądowe 
drogi wodne 

Wewnętrzne 
drogi morskie 

RAZEM 

A Razem koszty [tys. zł] 6 064,35 21 303,65 27 368,00 
B Razem przychody [tys. zł] 110,46 451,26 561,72 
C Stopa zwrotu (B/A) [%] 1,82% 2,12% 2,05% 

Źródło: opracowanie własne 

Pierwszy i najbardziej oczywisty wniosek z przeprowadzonych obliczeń jest taki, 
że poziom zwrotu kosztów w przypadku żeglugi jest minimalny. Warte odnotowania jest 
zaskakująco duże zbliżenie wyników analizy dla poszczególnych jej składowych. Z jednej 
strony nie podważa to wcześniejszego założenia dotyczącego przeprowadzenia analizy 
w układzie dwóch równoległych odrębnych analiz, a z drugiej może budzić ewentualne 
wątpliwości odnośnie zastosowanych założeń. Podstawowe zastrzeżenia w tym zakresie 
mogą się wiązać z przyjętymi kluczami podziału kosztów wspólnych oraz metodami 
oszacowania kosztów kapitałowych. Należy jednak od razu zauważyć, iż ewentualne 
zarzuty dotyczące przyjętej metodologii wskazywać mogą na raczej niedoszacowanie niż 
przeszacowanie strony kosztowej analizy, co oznacza, iż ewentualne alternatywne 
wartości wskaźników stopy zwrotu przyjmą co najwyżej wartości jeszcze niższe, a skala 
ewentualnych różnic będzie głównie wypadkową zmian w szacunkach wartości 
amortyzacji (zastosowanie alternatywnego niż w analizie współczynnika alokacji 
kosztów wspólnych ma dla wyników analizy stopy zwrotu znaczenie zupełnie 
marginalne). Wartości skrajne, czyli przy założeniu zerowej stawki amortyzacyjnej 
wyniosłyby odpowiednio – dla wód śródlądowych 3,47%, dla wewnętrznych dróg 
morskich 2,26% oraz razem dla obu rodzajów dróg wodnych 2,42%, co w żadnej mierze 
nie zmienia wniosku podstawowego o bardzo niskiej stopie zwrotu. 

Oprócz wątpliwości dotyczących wiarygodności przeprowadzonych w taki 
sposób obliczeń dodatkowo można wskazać zastrzeżenia co do zasadności 
przeprowadzania tego typu analizy. Szereg argumentów w tym zakresie dostarcza 
wspomniane wcześniej opracowanie metodyczne 48

                                                           
48Ibid., str. 28-30 

. Podważalna jest mianowicie funkcja 
informacyjna analizy zwrotu kosztów, głównie w kontekście wdrażania ewentualnych 
zmian systemowych, gdyż po pierwsze - drastyczna podwyżka opłat może się okazać 
społecznie i politycznie niewykonalna, a po drugie - próba obciążenia użytkowników 
pełnymi kosztami utrzymania dróg wodnych poprzez wielokrotne zwiększenie opłat - 
zamiast proporcjonalnego zwiększenia stopy zwrotu kosztów - spowoduje w pierwszej 
kolejności efekt popytowy w postaci odpływu do alternatywnych gałęzi transportu. 
Ponadto należy mieć świadomość, iż infrastruktura dróg wodnych wykorzystywana jest 
wspólnie także dla innych niż transportowe celów i niezależnie od rozwiązań 
dotyczących żeglugi, będzie w dalszym ciągu utrzymywana ze środków publicznych. 
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Odrębną kwestią są także wątpliwości dotyczące zasadności przeprowadzania kalkulacji 
zwrotu kosztów z żeglugi w kontekście zapisów Artykułu 9. Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, odnoszących się do terminu „usług wodnych”, które nie obejmują swoją 
definicją transportu wodnego.  
 

7.3. Zarządzenie ryzykiem powodziowym 
 

Opisane w dokumencie metodycznym49

                                                           
49Berbeka K., „Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacja podejścia do opracowania analiz 
ekonomicznych korzystania z wód”, Kraków, październik 2011, str. 44-45 

 przesłanki związane z tematyką 
zarządzania ryzykiem powodziowym sprowadzają się do konkluzji, iż z uwagi na fakt, że 
ochrona przeciwpowodziowa nie spełnia definicji usług (a w związku z tym trudno 
odnieść się do tych działań poprzez parametry analizy ekonomicznej), nie ma podstaw 
do sporządzenia analizy zwrotu kosztów. Podstawowy problem w tym przypadku to 
próba ilościowego ujęcia zjawiska, a w związku z tym ceny usług. W przypadku ochrony 
przeciwpowodziowej potencjalną korzyść można opisać pojęciem zmniejszenia ryzyka 
powodziowego, definiowanego jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi 
oraz jej negatywnych skutków dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego 
oraz działalności gospodarczej. Oszacowanie tego typu wielkości jest przedsięwzięciem 
wielowymiarowym, kosztownym i skomplikowanym, jednak wskazać należy w tym 
wypadku na zapisy Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim), która zobowiązuje państwa członkowskie do 
opracowania map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku. 
Dyrektywa Przeciwpowodziowa nie rozróżnia co prawda pojęć „usług” oraz 
„korzystania” oraz nie narzuca wymogu zwrotu kosztów przez opłaty od beneficjentów, 
wprowadza jednak wymogi dotyczące systemowych rozwiązań. Sporządzenie 
dokumentów planistycznych (oraz okresowe ich aktualizowanie) na podstawie 
przygotowanych map zagrożenia i map ryzyka powodziowego daje możliwość 
zastosowania ewentualnych rozwiązań prawno-ekonomicznych (np. opłat za osiedlanie 
się lub prowadzenie działalności w obszarach ryzyka), jednak praktyczne wdrożenie 
niektórych propozycji może się okazać z wielu względów (np. politycznych) bardzo 
ograniczone, szczególnie w sytuacji obciążenia potencjalnych beneficjentów pełnymi 
kosztami. Utrzymanie systemu ochrony przeciwpowodziowej jest skomplikowane i 
kosztowne, a efekty prowadzonej działalności obserwowalne w długim okresie. Warto 
poza tym zwrócić uwagę, że nie sprowadza się ona jedynie do kosztów budowy 
poszczególnych obiektów, lecz obejmuje także działania związane z wdrażaniem 
rozwiązań prawnych, administracyjnych, komunikacyjnych, organizacyjnych, czy też 
prowadzeniem badań naukowych itp. Powszechna praktyką jest uznawanie ochrony 
przeciwpowodziowej za dobro publiczne, nie tylko w polskim systemie prawnym. 
Abstrahując od ewentualnych opłat administracyjnych związanych z realizacją 
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inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w polskim systemie prawnym nie 
występują opłaty dotyczące tego typu działalności. Nieliczne są państwa, w których 
zdecydowano się na mechanizmy podatkowe. W Holandii do poboru lokalnego podatku 
powodziowego, ustalanego w odniesieniu do wysokości wydatków na dany rok, 
uprawnione są spółki wodne 50, a zdobyte w ten sposób fundusze pozwalają na 
sfinansowanie części mniejszych lokalnych wydatków związanych z konserwacją lub 
rozwojem istniejących budowli. Z kolei w Australii, w związku ze znacznymi stratami po 
powodzi w styczniu 2011, wprowadzono tymczasowy podatek od dochodów, 
obowiązujący od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 (tzw. flood and 
cyclonereconstructionlevy)51

                                                           
50Pilarczyk K. Ochrona przeciwpowodziowa w Holandii, Seminarium „Nowe podejścia do zagadnień 
ochrony przeciwpowodziowej”, Gdańsk, 21-22 października 2004, str. 8 
51 http://www.ato.gov.au/content/00276059.htm 

. Co do zasady jednak większość prac związanych z budową 
i utrzymaniem systemów przeciwpowodziowych nie jest pokrywana przez 
bezpośrednich beneficjentów poprzez system opłat. Należy zatem zgodzić się z ogólną 
konkluzją opracowania metodycznego, że przynajmniej do czasu, gdy ochrona 
przeciwpowodziowa będzie świadczeniem dostarczanym na zasadzie dobra 
publicznego, nie ma podstaw dla kalkulacji stopy zwrotu w tym zakresie. Uściślając 
finansowa i ekonomiczna stopa zwrotu wynosi w takim wypadku 0.  
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8. Prognoza kształtowania się cen, opłat i kosztów usług 

wodnych w perspektywie do 2021 r. 

 
Prognozowanie gospodarcze w horyzoncie 10-cio letnim narażone jest na spory 

margines błędu wynikający z kilku składających się ze sobą czynników: 
a) sytuacji losowych określanych w gospodarce mianem szoków (nowe dotkliwe 

regulacje ekologiczne), 
b) wiele założeń makroekonomicznych jest podawanych w kilku wariantach, wybór 

kombinacji rzutuje na rezultat końcowy zmieniając wynik o kilkadziesiąt i więcej 
procent, 

c) istnieje kilka metod prognozowania, od ekstrapolacji trendów po modele 
ekonometryczne i modele równowagi ogólnej. Różnią się one możliwością 
uwzględniania poszczególnych cech (takich jak koszty gospodarki wodnej), 
stopniem dokładności i czasochłonnością realizacji modelowania. 

 
Pierwszym krokiem w prognozowaniu jest sformułowanie warunków brzegowych 

(ograniczeń) i założeń. Przyjęto następujące uwarunkowania i założenia: 
1. Koszty usług wodnych wynikają z ich standardu (jakości, niezawodności) oraz 

regulacji prawnych (głownie o charakterze środowiskowym). W zakresie jakości 
środowiska nie dojdzie do dalszego zaostrzania standardów oczyszczania 
ścieków dla dużych obiektów (np. wyższa efektywność usuwania biogenów), 
wzrośnie jednak egzekucja powszechności usług odbioru i oczyszczania co 
prowadzi do wzrostu kosztów (krańcowy koszt podłączania kolejnych 
mieszkańców do sieci jest rosnący). 

2. Ceny usług zależą od kosztów ich świadczenia oraz egzekucji zasady płaci 
użytkownik. W sektorze komunalnym i przemysłowym egzekucja tej zasady na 
poziomie finansowym będzie pełna52

3. Subwencje do działalności operacyjnej operatorów wod-kan będą wygasać i 
zostaną zastąpione przez wsparcie osób o niskich dochodach, dzięki czemu 
pomoc będzie alokowana u potrzebujących a nie wszystkich odbiorców. 
Bezpośrednią konsekwencją wycofania dotacji do działalności operacyjnej będzie 
wzrost cen. 

, natomiast w sektorze rolniczym zostanie 
zachowana częściowa odpłatność za usługi wodne. Ochrona przeciw-
powodziowa nadal będzie dobrem publicznym dostarczanym nieodpłatnie. 

4. Opłaty za korzystanie ze środowiska nadal będą waloryzowane wraz ze 
wzrostem cen. Zmiana stawek jednostkowych była rozważana przez ostatnich 
trzech ministrów środowiska niemniej nie doszło do realizacji tych koncepcji. 
Wariant bazowy prognozy zakłada status quo w tej dziedzinie. Nie można jednak 

                                                           
52 Co nie oznacza jednak, że wszyscy operatorzy w każdym roku działalności osiągną nadwyżkę 
przychodów nad kosztami. Nie jest to możliwe tak jak i w całej gospodarce nie wszystkie firmy osiągają 
zysk na działalności. 
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w dłuższym okresie wykluczyć pewnych zmian mających na celu (a) zwiększenie 
roli funduszowej opłat (b) adaptację do zmian klimatycznych, (c) pełniejsze 
wdrożenie zasady płaci użytkownik. 
 

Prognoza, a dokładniej zarówno przygotowanie kluczowych założeń, jak i 
opracowanie wyników powinno być wykonane w następującej sekwencji:  

a) prognoza opłat (jako składowa kosztów), 
b) prognoza kosztów, 
c) prognoza cen - jako pochodnej kosztów. 

 
Potencjalne zmiany w systemie opłat za korzystanie z wód 
 

Obecny system nie obejmuje wszystkich form korzystania z wód. Istnieją różnego 
rodzaju zwolnienia/częściowe zwolnienia za pewne formy korzystania. Hipotetyczne 
zmiany mogą zatem mieć dwojaki charakter:  

• rozszerzenie systemu opłat na formy korzystania do tej pory zwolnione 
(nawodnienia rolnicze ze źródeł powierzchniowych, wykorzystanie wody w 
hydroenergetyce, pobór zwrotny wody wykorzystanej do chłodzenia), 

• podniesienie stawek jednostkowych istniejących opłat, likwidacja stawek 
preferencyjnych. 

Analizy takich działań były prowadzone kilkukrotnie53

Pierwszym krokiem w analizie opłat jest analiza ex-post obejmująca ostatnią 
dekadę. Analiza prowadzona jest dla całego kraju a nie RWDOiPZ. Opłaty gromadzone są 
w agregacji administracyjnej (przez urzędy marszałkowskie) a przypisanie ich do 
regionów wodnych wymaga dość szacunkowych ekstrapolacji. Nie można pominąć w 
tym miejscu wysiłku poszczególnych RZGW, które dążą do poznania wysokości opłat 
wnoszonych za korzystanie z wód na obszarze im przynależnym. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że opłaty wnosi się w układzie administracyjnym właściwym dla siedziby 
danego podmiotu gospodarczego. Mimo że opłaty za korzystanie z wód wnosi się do 
urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca poboru a nie rejestracji podmiotu

 jednak nie doszło do 
operacjonalizacji zmian ani w kierunku podniesienia stawek jednostkowych, ani w 
kierunku rozszerzenia zakresu stosowania opłat. 
 

54

                                                           
53Analiza polityki opłat za wodę. Raport wykonany przez MGGP na zlecenie KZGW, Kraków, kwiecień 
2009.Maszynopis niepublikowany 
54 Zgodnie z art. 277 ust. 1 i 2 POŚ opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze 
środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania 
ze środowiska, z zastrzeżeniem: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z 
eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na 
miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (miejsce rejestracji, tj. miejsce wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego, lub miejsce nadania numeru statystycznego Regon) 

 - 
to sytuacja, kiedy podmiot gospodarczy korzysta z wód (pobór, zrzut ładunków 
zanieczyszczeń) na obszarze jednego województwa ale w kilku punktach znajdujących 
się na obszarach dwóch RZGW – jest możliwa, występuje w praktyce i jest niezmiernie 
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trudna do prawidłowej dezagregacji. Dlatego też analiza trendu będzie znacznie 
dokładniejsza dla całego kraju – opisane błędy dezagregacji po prostu nie występują. 
Kontrolnie analiza została powtórzona dla obszaru jednego województwa – kluczowego 
dla RWDOiPZ z punktu widzenia opłat za pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń – 
woj. zachodniopomorskiego. 
 
Tabela 29. Opłaty za pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń przekazane do 
funduszy ochrony środowiska w Polsce i woj. zachodniopomorskim w latach 2002-2010 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Polska  
opłaty za pobór wód i 
zrzut ładunków, ceny 
bieżące, mln zł  674,8 512,2 443,0 375,2 438,8 457,9 449,3 449 456,6 
wskaźnik zmian cen 
(CPI) na rok 2010 1,220 1,211 1,170 1,146 1,134 1,107 1,062 1,026 1,000 
opłaty w cenach 
stałych 2010’, w mln 
zł 823,4 620,0 518,2 429,8 497,7 506,6 477,1 460,7 456,6 
rok 2002 =100% 100% 75,3% 62,9% 52,2% 60,4% 61,5% 57,9% 55,9% 55,5% 
Woj. 
zachodniopomorskie  
opłaty za pobór wód i 
zrzut ładunków, ceny 
bieżące, mln zł  46,4 33,8 25,9 21,6 27,0 24,3 22,2 21,4 15,5 
opłaty w cenach 
stałych 2010’, w mln 
zł 56,7 41,0 30,3 24,8 30,7 26,8 23,6 22,0 15,5 
rok 2002 =100% 100% 72,3% 53,4% 43,7% 54,1% 47,4% 41,6% 38,8% 27,3% 

Uwaga: kwoty obejmują również odsetki za nieterminowe płatności, nie obejmują kar,  
Źródło: opłaty wg danych GUS z roczników Ochrona Środowiska za lata 2003-2011, 
wskaźnik zmian cen na podstawie danych GUS pt Roczne wskaźniki cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w latach 1950-2011. 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm 
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Rysunek 12. Dynamika opłat za korzystanie z wód w Polsce i woj. zachodniopomorskim, 
rok 2002 =100% 

 
Źródło: Jak do Tabela 29. 
 

Porównanie dynamiki opłat za korzystanie z wód dla całego kraju i woj. 
zachodniopomorskiego (Rysunek 12) wykazuje większe rozbieżności od 2009 r. Jest to 
efekt ukończenia oczyszczalni ścieków Pomorzany obsługującej aglomerację 
szczecińską55

• dla poborów wód stymulantą jest rosnąca liczba osób podłączonych do sieci (w 
skali kraju czy też regionu wodnego jest to wzrost dość niewielki z uwagi na 
istniejący wysoki stąpień podłączenia) a destymulantą malejące zużycie 

. Z uwagi na fakt, że opłaty od operatora komunalnego obsługującego tą 
aglomerację stanowiły ok 40% wszystkich opłat wnoszonych przez podmioty z tego 
województwa (do 10 mln zł/r z 25 mln zł ogółem) - uruchomienie wysokosprawnej 
oczyszczalni i modernizacja drugiej wywołały gwałtowny spadek opłat.  
 

Dla roku 2007 (jedyny rok z danymi istniejącymi w pełnej dezagregacja 
uśrednione dla wartości ogólnopolskich) podział kwoty odprowadzonej na dwie 
składowe: pobór wód, zrzut ładunków można oszacować na 44% (pobór wód) oraz 56% 
zrzut ładunków. Analogiczna analiza dla woj. zachodniopomorskiego wg danych za rok 
2010 wykonana w ramach niniejszego projektu wskazuje na nieco inne proporcje 
odpowiedni: 47,7% do 52,3%. 
 

Projekcja zmian uiszczanych kwot w kolejnych latach jest dość trudna gdyż wartość 
łącznych opłat odprowadzanych w kolejnych latach jest wypadkową przeciwstawnych 
trendów;  

                                                           
55 Uściślając: w ramach projektu rozbudowano i zmodernizowano również inną oczyszczalnię 
funkcjonującą na terenie aglomeracji- Oczyszczalnię „Zdroje”. 
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jednostkowe per capita. Oba czynniki są w pewien sposób ograniczone, odsetek 
osób podłączonych nie przekroczy 100% natomiast zużycie wody per capita 
raczej nie obniży się poniżej 60l/os/d – wskaźnik uważany za wartość progową 
w krajach rozwiniętych. 

• dla zrzutu ładunków stymulantą jest rosnąca liczba osób podłączonych do sieci a 
destymulantą rosnąca efektywność oczyszczania56

 
Obserwując trend łącznej kwoty opłat z ostatniego okresu można zaryzykować 

stwierdzenie, że jest i nadal będzie on lekko malejący. Tak więc istniejące opłaty za 
pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń nie będą poważnym źródłem finansowania 
inwestycji w ochronie wód czy też gospodarce wodnej. 
 

Hipotetyczne zmiany zakresu stosowania opłat sprowadzają się do dyskusji 
technicznej i politycznej wykonalności koncepcji objęcia opłatami wodę 
powierzchniową zużywaną do nawodnień rolniczych, pobieraną zwrotnie do chłodzenia 
i na cele hydroenergetyczne. Możliwa do pozyskania kwota z nawodnień rolniczych 
została oszacowana w rozdz. IV niniejszego opracowania na ok 1 mln zł na obszarze 
RWDOiPZ. Biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczne wprowadzenia takiej regulacji i 
techniczne problemy z ustaleniem rzeczywistego poboru – wprowadzenie tego 
rozwiązania wydaje się mało prawdopodobne. Z kolei likwidacja zwolnienia za pobór 
wód do celów chłodniczych (pobór zwrotny) nie doczekała się operacjonalizacji 
aczkolwiek projekt nowej regulacji został zaanonsowany w czerwcu 2012. Brak jest też 
oszacowań możliwych przychodów – z uwagi na przewidywane reakcje popytowe – 
zamykanie obiegów. Rozpatrując istniejące zwolnienia – analizowany punkt dotyczy 
największej objętości ujmowanej wody - ponad 7 tys hm3/r w skali kraju a blisko 1,5 tys. 
hm3 w skali RWDOiPZ – co pozornie wskazuje na duże możliwości generowania 
przychodów. Dyskusja konkludująca prawdopodobieństwo wprowadzenia tych opłat 
zawarta jest w rozdziale V dotyczącym zwrotu kosztów w przemyśle. Konkludując – 
opłaty za pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń w ciągu najbliższych dziesięciu lat 
będą wykazywać nadal lekką tendencję spadkową. Uściślając: chodzi o łączną kwotę 
uiszczanych opłat z obszaru RWDOiPZ. Z uwagi na fakt, że opłaty (ich stawki 
jednostkowe) waloryzuje się o wskaźnik zmian cen i to dopiero po przekroczeniu 
określonego progu, można założyć, że również udział opłat za korzystanie w kosztach 
produkcji nieznacznie zmaleje. 

 

. Z uwagi na zakończenie 
programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” który dominuje w regionie i 
mocno wpływa na wartości średnie ważone – możliwości ograniczenia zrzutu 
ładunków są w znacznym stopniu wyczerpane.  

                                                           
56 Chodzi o efektywność uśrednioną w skali całego kraju/regionu. Pojedyncze oczyszczalnie najczęściej 
nie mają technologicznych możliwości nieustającej poprawy efektywności oczyszczania, jednak biorąc 
pod uwagę rosnący odsetek wysokoefektywnych procesów usuwania biogenów – średnia dla całego kraju 
nieustająco rośnie, jest to bezpośredni efekt postępów w realizacji KPOŚK. 
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Prognoza cen za usługi zaopatrzenia w wodę i odbiór/oczyszczanie ścieków jest jeszcze 
trudniejsza. Obserwacje cen za te usługi mają charakter sporadyczny w przekroju RZGW 
w Szczecinie. Pewne trendy można analizować wyłącznie dla pojedynczych operatorów 
lub dla całego kraju, aczkolwiek dane GUS w tym zakresie nie są wystarczająco 
kompleksowe57 a dane IGWP agregowane są ze zmiennej liczby operatorów w 
poszczególnych latach a ponadto operują wartościami średnich arytmetycznych a nie 
ważonych. Z uwagi na fakt, że przy obliczaniu średnich ważonych cen za usługi wod-kan  
na obszarze RWDOiPZ kluczowym podmiotem jest ZWiK w Szczecinie którego ceny mają 
wagę ok. 0,3 w całej zbiorowości operatorów58

Tabela 30. Zmiany cen usług zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków 
w ZWiK Szczecin w latach 2002-2011. 

 – zasadna wydaje się analiza zmian cen (i 
prognoza tych zmian) właśnie tego operatora. 
 

ZWIK Szczecin 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

woda-gosp dom, 
ceny bież zł/m3 2,00 2,21 2,21 2,21 2,38 2,52 2,94 3,24 3,48 3,65 
ścieki, gosp dom, 
ceny bież zł/m3 1,84 2,28 2,28 2,28 2,50 2,99 3,50 4,09 4,58 5,31 
woda-gosp dom, 
ceny stałe 2010' 
zł/m3 2,44 2,68 2,58 2,53 2,70 2,79 3,12 3,32 3,48 3,50 
ścieki, gosp dom, 
ceny stałe 2010' 
zł/m3 2,25 2,76 2,67 2,61 2,84 3,31 3,72 4,20 4,58 5,09 
woda-gosp dom 
rok 2002 = 100% 

100,
0% 

109,
6% 

105,
9% 

103,
7% 

110,
6% 

114,
3% 

127,
9% 

136,
2% 

142,6
% 

143,4
% 

ścieki, gosp dom, 
rok 2002 = 100% 

100,
0% 

122,
9% 

118,
8% 

116,
3% 

126,
3% 

147,
4% 

165,
5% 

186,
9% 

204,0
% 

226,8
% 

Źródlo: Na podstawie danych ZWiK Szczecin59

                                                           
57 Standardowe pytanie GUS w tym zakresie dotyczy „ceny za dostarczenie 1 m3 wody”. Cen za odbiór i 
oczyszczanie ścieków nie publikuje się.  
58 Wskaźnik jest zbliżony zarówno gdy cechy ważymy ilością usług jak też i ich wartością. 
59 http://www.serwis.zwik.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58:cennik-
archiwalny-opaty-za-dostaw-wody-i-odbior-ciekow-obowizujce-w-latach-2001-
2011&catid=13:cenniki&Itemid=11 
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Rysunek 13. Dynamika zmian cen usług zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz 
oczyszczania ścieków w ZWiK Szczecin w latach 2002-2011. 

 
Źródło: Jak do Tabela 30. 
 

Porównanie dynamiki wzrostu cen za wodę dla gospodarstw domowych pomiędzy 
ZWiK Szczecin i wartością średnią dla Polski (wg GUS) w latach 2002-2010 wskazuje na 
znacznie silniejszą dynamikę wzrostu w Szczecinie. Jest to wzrost (2002 =100%) o 43% 
w Szczecinie - wobec 24% dla średniej krajowej. Uśredniając te wzrosty w badanym 
okresie dla Szczecina jest to 5 punktów procentowych rocznie zaś dla Polski 3 punkty 
procentowe. Wnioskowanie na przyszłość na podstawie danych ex-post nie jest proste. 
Można wybrać dwa rozbieżne scenariusze: 

a) tempo jest wyższe niż średnia i takie się utrzyma, 
b) większe inwestycje w badanym (ex-post) okresie wymusiły wyższe wzrosty, 

ponadto doprowadzono do urealnienia cen w odniesieniu do kosztów i w 
przyszłości można będzie obniżyć dynamikę wzrostu cen.  

 
Ciekawie wygląda zestaw wskaźników realizacji procesu podłączania mieszkańców 

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z konieczności (dostępność danych) agregacja 
dotyczy podziału na województwa a nie regiony wodne. 

 
Tabela 31. Wskaźniki nasycenia infrastrukturą wod-kan w woj. zachodniopomorskim. 

Cechy Polska ZP Uwagi 
Gęstość sieci wodociągowej (bez 
przyłączy) w km/100 km2 85,5 39,1 najniższa gęstość w Polsce 
w miastach 280,1 198,9 3 najniższa gęstość 
na wsi 71,2 28,9 najniższa gęstość w Polsce 
Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej ogółem w % 87,2 93,3 

2-msce w miejsce w rankingu 
województw 
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w miastach 95,2 96,9 
5-msce w rankingu 
województw 

na wsi 74,7 85,5 
3-msce w rankingu 
województw 

Gęstość sieci kanalizacyjnej w km/100 
km2 32 22,8 

5-msce w rankingu 
województw 

w miastach 232,4 182,1 
3-msce w rankingu 
województw 

na wsi 17,3 12,6 
Wartości skrajane w Polsce: 
min 5,4 max 49,4 

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej ogółem w % 61,5 74,2 

2-msce w miejsce w rankingu 
województw 

w miastach 85,8 90,4 
3-msce w rankingu 
województw 

na wsi 23,5 39,7 
najwyższa wartość wśród 
województw 

Źródło: Infrastruktura komunalna w 2009. GUS, Warszawa 2010.  
 

Porównanie wartości zawartych w zestawieniu wskazuje, że woj. 
zachodniopomorskie cechuje się jednymi z najwyższych wskaźników podłączenia 
mieszkańców do infrastruktury wod-kan (w %) przy wyjątkowo niskich wskaźnikach 
gęstości sieci wod-kan (w km/100km2). Łącząc te informacje ze wskaźnikiem zwrotu 
kosztów (na poziomie finansowym) w usługach zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków 
(ok 110%) można założyć, że dalsze realne wzrosty cen (po odliczeniu inflacji) nie będą 
już znacząco wyższe niż średnie dla Polski. Należy jednak mieć na uwadze, że wysokie w 
porównaniu do innych województw wskaźniki podłączenia - wyglądają zupełnie inaczej 
przy odniesieniu do unijnych krajów rozwiniętych. Dla kanalizacji (74% dla 
województwa zachodniopomorskiego) ten sam współczynnik wynosi: Niemcy-96%, 
Austria -93%, Holandia 99%. Porównanie działa na niekorzyść opisanych krajów, ich 
najlepiej rozwinięte wybrane obszary administracyjne niższego rzędu (NUTS-2 lub 3) 
mają te wskaźniki jeszcze wyższe. W kontekście dalszych inwestycji wysoki w realiach 
Polski wskaźnik Zachodniopomorskiego nie jest prawdopodobnie wartością docelową i 
satysfakcjonującą. 
 
Prognoza kształtowania się cen, opłat i kosztów usług wodnych w perspektywie do 
2021 r. dla pozostałych form korzystania z wód 

Analizując istniejące polityki, strategie rozwoju regionu oraz Strategię gospodarki 
wodnej, należy zauważyć brak wyraźnych koncepcji podwyżek opłat jednostkowych, 
natomiast istnieją koncepcje rozszerzenia podmiotowego i wprowadzania nowych opłat 
poprzez likwidację zwolnień czy też objęcia płatnościami działalności do tej pory nimi 
nie objętej. Koncepcje zmian opłat poprzez włączenie innych formy korzystania z wód 
bezpośrednio na nie oddziaływujących, wynikają zarówno z próby wygenerowania 
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dodatkowych funduszy na działalność związaną z gospodarką wodną, ugięcia się pod 
presją wywieraną przez Komisję Europejską w tym zakresie, a także stworzenia bodźca 
ograniczającego działania bezpośrednio niekorzystnie oddziaływujące na wody w 
kontekście ochrony tych zasobów.  

Przystępując do analizy istniejących polityk i strategii w zakresie prognozy 
kształtowania się cen, opłat i kosztów usług wodnych w perspektywie do 2021 r. dla 
pozostałych form korzystania z wód, wydaje się niezbędnym przyjęcie dwóch 
wariantów. Pierwszy to wariant - status quo, drugi – „polityczny” (uwzględniający 
zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie „szerokiego” rozumienia definicji „usług 
wodnych”, a tym samym wprowadzenia zmian prawdopodobnie warunkujących dostęp 
do środków Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej).  

Wariant status-quo przewidywałby pozostawienie istniejącego systemu opłat 
oraz zakresu podmiotowego form korzystania z wód włączonego w istniejący już 
system. Wariant ten byłby realny do momentu wydania przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości wyroków w wytoczonych obecnie procesach (przeciwko niektórym 
krajom członkowskim) dotyczącym interpretacji „usług wodnych” oraz ich zakresu 
podmiotowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż wyrok w zakresie interpretacji „usług 
wodnych” orzeczony dla jednego kraju członkowskiego nie będzie oznaczać 
automatycznie obowiązku wprowadzenia takich samych rozwiązań w innych krajach 
członkowskich. Niezbędnym jest analiza i uwzględnienie możliwości społecznych, 
gospodarczych i politycznych danego kraju przy zmianach polityki w zakresie usług 
wodnych.  

W Polsce, w perspektywie do 2021 roku, wydaje się, iż bardziej realnym będzie 
wariant drugi, w którym prawdopodobnie objęte opłatami zostaną działalności 
bezpośrednio oddziaływujące na wodę do tej pory nimi nie objęte. Pojęcie usług 
bezpośredniego oddziaływania na wodę jest pojęciem umownym, nie umocowanym 
dotychczas w dokumentach programowych czy też rekomendacjach Komisji 
Europejskiej. Na potrzeby wykonywanych w pierwszym i drugim cyklu planistycznym 
analiz, usługi te określono jako: żeglugę, hydroenergetykę i zarządzanie ryzykiem 
powodziowym.  

Dążenia oraz decyzje polityczne obserwowane obecnie, wskazują potrzebę 
rozszerzenia funduszowej roli opłat. Dodatkowo prowadzone przez Departament 
Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska prace w zakresie założeń do projektu 
ustawy Prawo wodne, wyraźnie wskazują chęć włączenia pozostałych form korzystania 
z wód w system cen, opłat i zwrotu kosztów usług wodnych (szczegółowe informacje na 
temat zakresu, harmonogramu prac oraz ich zaawansowania, znajdują się na stronie 
internetowej Ministerstwa Środowiska 
http://www.mos.gov.pl/kategoria/4852_projekt_zalozen_projektu_ustawy_prawo_wod
ne/.). W chwili obecnej z uwagi na dużą ogólność planowanych zmian nie można 

http://www.mos.gov.pl/kategoria/4852_projekt_zalozen_projektu_ustawy_prawo_wodne/�
http://www.mos.gov.pl/kategoria/4852_projekt_zalozen_projektu_ustawy_prawo_wodne/�
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sformułować precyzyjniejszych prognoz kształtowania się cen, opłat i kosztów usług 
wodnych.  

W tym miejscu jednak podkreślenia wymaga fakt, iż na dzień dzisiejszy w Polsce 
brak jest metody wyznaczenia realnego popytu na zasoby wodne, co w efekcie może być 
bodźcem hamującym włączenie wszystkich usług bezpośredniego oddziaływania na 
wodę w system cen, opłat i kosztów usług wodnych. W perspektywie roku 2021 
wątpliwym również wydaje się wprowadzenie zmian w zakresie traktowania ochrony 
przeciwpowodziowej jako dobra publicznego (w zakresie działań związanych z 
zarządzaniem ryzykiem powodziowym, w Polsce nie istniej system opłat nakładanych 
na potencjalne osoby, które doświadczają zmniejszenia ryzyka). Ponadto, jeżeli chodzi o 
żeglugę śródlądową, jej przyszłość zależy przede wszystkim od decyzji politycznych 
związanych z zakresem inwestycji publicznych w drogi wodne. Inwestycje te 
finansowane są na całym świecie głównie ze środków publicznych. Bez poprawy stanu 
„jakościowego” dróg wodnych, wymagających kosztownych inwestycji, trudno będzie 
mówić o możliwościach jakichkolwiek zmian w zakresie opłat. Podwyżki opłat za 
korzystanie będą możliwe dopiero po wykonaniu bardzo rozległych  
i kosztownych inwestycji, zdecydowanie wykraczających poza przyjęty horyzont roku 
2021.  
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9. Koszty środowiskowe i zasobowe 

 
Uaktualnienie obliczeń kosztów zasobowych i środowiskowych dla sektorów: 

komunalnego, przemysłu i rolnictwa dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego zostało dokonane z uwzględnieniem następujących dokumentów 
metodycznych:  
a) Oszacowanie kosztów zasobowych i środowiskowych60

b) Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacja podejścia do opracowania analiz 
ekonomicznych korzystania z wód

, 

61

c) Przegląd funkcjonujących metodyk oraz weryfikacja podejścia do szacowania  
kosztów środowiskowych i zasobowych

, 

62

 
. 

9.1. Koszty środowiskowe, aktualizacja na rok 2010 
 

Skłonność do poniesienia opłaty (WTP) za poprawę jakości wody pitnej i wód 
powierzchniowych, wartość średnia dla Polski – 130,92 zł/r odpowiadająca dochodowi 
rozporządzalnemu w wysokości 680,5 zł/osobę miesięcznie. Wzrost dochodu o 1 
zł/os/mc skutkuje wzrostem gotowości do płacenia o 5gr/os/msc czyli o 0,6 zł/os/r63

Tabela 32. Oszacowanie dochodu rozporządzalnego dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego w roku 2010. 

. 
 

 Zachodniopom. Pomorskie Lubuskie RWDOiPZ 
Liczba ludności w tys. 1693,1 2240,3 1011  
Z tego na terenie RWDOiPZ 1509,6 46,8 35,6 1592 
Waga województwa w % 94,8% 2,9% 2,2%  
Dochód rozporządzalny w 
zł/os/msc 1186,9 1243,1 1153,1 1187,796 

Źródło: Dochody rozporządzalne wg Budżety gospodarstw domowych w 2010. GUS, 
Warszawa 2011. Dane o ludności z poszczególnych województw wg informacji RZGW w 
Szczecinie: Wykaz i charakterystyka gmin położonych w całości lub w części w obszarze 
Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (obszar działania RZGW w 
Szczecinie) 
                                                           
60Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Praca dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2007 
61 Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacja podejścia do opracowania analiz 
ekonomicznych korzystania z wód. Opracowanie na zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. Kraków 2011, maszynopis niepublikowany,  
62 Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk oraz weryfikacja podejścia do szacowania  kosztów 
środowiskowych i zasobowych. Opracowanie na zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Kraków 2011, maszynopis niepublikowany 
63 Za „Oszacowanie kosztów… „ opus cit. str. 41. 
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Tabela 33. Korekta WTP wynikająca ze wzrostów dochodu rozporządzalnego dla 
RWDOiPZ. 

Dochód rozporządzalny w 2003 w cenach 2003’ 
zł/msc.os 680,5 
dochód rozporządzalny 2003 w cenach 2010’ 
zł/msc/os 832,4 
dochód rozporządzalny w 2010, zł/msc/os 1187,8 
przyrost dochodu, zł/msc/os 355,4 
przyrost WTP zł/msc/os 17,8 
przyrost WTP zł/r/os 213,2 
nowy WTP w zł/r/os 344,1 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Kolejna korekta WTP referuje do poprawy jakości wód mierzona stopniem 
zaawansowania KPOŚK. Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej finalizowane jest trzecie 
uaktualnienie KOPŚK a więc jego 4 wersja, z kolejnym kosztorysem, pomiar poprzez 
poniesione nakłady nie jest bardzo dokładny. Nieco lepszym przybliżeniem jest 
określenie (w %) jaka część ładunku wyrażonego w RLM jest już poddana 
prawidłowemu oczyszczaniu. 
 
Tabela 34. Określenie stopnia zaawansowania KPOŚK wg stanu na rok 2010 

Ładunek do oczyszczenia w tys. RLM ogółem 44 162 
Ładunek dla którego nie zrealizowano 
wymaganego oczyszczania w tys. RLM  10 193 
Stopień zaawansowania programu 76,9% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 35. Korekta WTP o stopień zaawansowania KPOŚK 

Korekta WTP związana ze stopniem realizacji 
KPOŚK bez Bałtyku z Bałtykiem 
Finalne WTP zł/r/os 79,43 293,0 
Koszty środowiskowe dla RDOiPZ, mln zł/r 126,5 466,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji KPOŚK udostępnianych 
przez KZGW 64

                                                           
64Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2010. Ministerstwo 
Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 2010. http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-
program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 
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Tabela 36. Klucz podziału kosztów środowiskowych dla RWDOiPZ. 

Sektory 
Klucz podziału 
w % 

Koszty środowiskowe 
bez Bałtyku w mln 
zł/r 

Koszty środowiskowe z 
Bałtykiem w mln zł/r 

Komunalny 72% 91,0 335,9 
Przemysł 3% 3,8 14,0 
Rolnictwo 25% 31,6 116,6 

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

Działania na rzecz cross-compliance na obszarach szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych finalnie nie zostały 
uwzględnione w obliczeniach/korekcie kosztów środowiskowych. Uzasadnienie tej 
decyzji znajduje się w Aneksie I. 

 

9.2. Koszty zasobowe 
 

W stosunku do poprzedniego cyklu obliczeniowego (obejmującego dane za rok 
2006) zmianą, którą należy wziąć pod uwagę jest fakt zrealizowania statycznych 
bilansów zasobów wód powierzchniowych i podziemnych dla regionów wodnych w 
Polsce. Analizie poddano również możliwość wykorzystania bilansów dynamicznych, 
pomimo, że nie będą one wykonywane dla całego obszaru kraju i faktu, że w większości 
nie są ukończone. Szczegółowe badania możliwości wykorzystania bilansów statycznych 
zawiera rozdział 3 opracowania: „Przegląd funkcjonujących metodyk…”65

• przeglądy statyczne zdecydowanie nie umożliwiają określenia deficytu wody w 
m3/rok, 

. Konkluzje z 
przeprowadzonej tam analizy są jednoznaczne:  

• przeglądy dynamiczne w szczególnych przypadkach dadzą taką możliwość ex-
post o ile dojdzie do zmian - zmniejszenia dopuszczalnych wielkości poborów 
rewidowanych pozwoleń wodnoprawnych. 

Nawet w tym ostatnim przypadku bilans zasobów jest wykonywany poprzez 
porównanie zasobów dyspozycyjnych do pozwoleń na pobór a nie do faktycznych 
poborów. Jest to bardzo istotna różnica podważająca wiarygodność tych szacunków. 

Z uwagi na fakt, że szczególne korzystanie z wód objęte jest opłatami za pobór 
można mówić o zinternalizowanych kosztach zasobowych widocznych w formie 
uiszczonych opłat za pobór wód. Wielkość tych opłat nie wpływa na zmianę wartości 
ekonomicznej stopy zwrotu gdyż są one ujęte w kosztach operatorów. Nie oznacza to 

                                                           
65 Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk oraz weryfikacja podejścia do szacowania kosztów 
środowiskowych i zasobowych. na zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Kraków 
2011, maszynopis niepublikowany. 
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jednak, że w ogóle nie istnieją. Rozkład zinternalizowanych kosztów zasobowych po 
sektorach działalności przedstawia Tabela 37. 
 
Tabela 37. Zinternalizowane koszty zasobowe poniesione na obszarze RWDOiPZ w 
2010r 

Sektor Koszty w tys. zł Struktura w % 
Komunalny(1) 5 111 73,3% 
Przemysł(2) 987 14,2% 
Rolnictwo(2) 248 3,6% 
Razem(3) 6 969(3) 100,0%(3) 

(1) na podstawie własnych badań ankietowych i doszacowania o brakującą liczbę 
ludności 

(2) na podstawie struktury z bazy marszałkowskiej dla województwa 
zachodniopomorskiego 

(3) wartości nie sumują się z uwagi na pobór innych sektorów (budownictwo, opieka 
zdrowotna, obrona narodowa itp.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędu marszałkowskiego 
 

Po raz pierwszy w dotychczasowych realizowanych cyklach planistycznych udało 
się zidentyfikować kwantyfikowalne deficyty wody, stanowiące podstawę do estymacji 
kosztów zasobowych. Zidentyfikowane deficyty nie są rezultatem działań systemowych 
(takich jak przygotowanie bilansów statycznych), lecz raczej wynikają z kwerendy 
sporów o wodę, w których jedną ze stron jest RZGW w Szczecinie. Rezultaty przeglądu w 
wersji finalnej  obejmowały wyłącznie wykluczające się zastosowania zasobów wodnych 
o charakterze trwałym. Oznacza to, że pominięto konflikty wynikające z prowadzenia 
dorywczych prac remontowych, inwestycyjnych. Literalnie - takie deficyty również 
generują koszty zasobowe ale o charakterze incydentalnym a raport wykonywany raz na 
cykl planistyczny ma dać obraz o bardziej stabilnym charakterze. 
 

Na podkreślenie zasługuje niewielka skala zjawiska: pozwolenia na pobór wód 
posiada na terenie RWDOiPZ ponad 600 podmiotów (ok 500 na ter woj. 
zachodniopomorskiego). Wśród nich zidentyfikowano 1 konflikt o charakterze trwałym 
oraz dodatkowo jeden obszar posiadający wyraźne cechy deficytu, gdzie konflikt nie 
został zinstytucjonalizowany. Świadczy to o fakcie, że pojęcie deficytu nadal występuje 
częściej w kategoriach hydrologicznych niż ekonomicznych gdzie musi występować 
artykułowana na rynku nadwyżka popytu nad podażą. Popyt na wodę o wyższej jakości - 
niż dostępna nie wchodzi już do kategorii kosztów zasobowych są to bowiem koszty 
środowiskowe. Powracając do kwantyfikacji kosztów zasobowych – koszty utraconych 
korzyści (nie wyprodukowana energia z hydroelektrowni, MEW) została oszacowana 
przez operatora tego obiektu na 33,6 tys zł w 2010r. Pomijając prawne aspekty konfliktu 
(spór dotyczył samej podstawy prawnej rozstrzygnięcia roszczenia) – jest to klasyczny 
przykład kosztów zasobowych. Woda została zużyta do napełnienia stawów rybnych a 
nie przepuszczona przez turbinę. Z punktu widzenia analizy ekonomicznej kwota 
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roszczenia musi zostać przedstawiona w wartościach netto a nie brutto (podatki są 
transferami wewnętrznymi nie zmieniającymi poziomu dobrobytu z punktu widzenia 
całego państwa). Tak więc kwota kosztów zasobowych przyjęta do analizy wyniosła 
27,5 tys zł.66

 

 W dalszej części obliczeń kwota ta została zaliczona do kosztów 
zasobowych generowanych przez sekcję A gospodarki „rolnictwo i leśnictwo”. 
 

Reasumując – na obszarze RWDOiPZ mamy do czynienia z kosztami 
środowiskowymi zinternalizowanymi w niewielkim stopniu (w postaci opłat za zrzut 
ładunków zanieczyszczeń) oraz bardzo wysoko zinternalizowanymi kosztami 
zasobowymi. Pełen przegląd oszacowanych wartości przedstawia Tabela 38. 

Tabela 38. Przegląd kosztów zasobowych i środowiskowych na obszarze RWDOiPZ. 
Rodzaj kosztów Zinternalizowane (w formie 

opłat za korzystanie), w tys. zł 
Niezinternalizowane,  
w tys. zł 

Środowiskowe 7 729 126 500 
Zasobowe 6 969 28 
Sposób uwzględnienia w 
obliczeniach stóp zwrotu 

Uwzględnione w finansowej 
stopie zwrotu 

Uwzględnione w 
ekonomicznej stopie 
zwrotu 

Źródło: Opracowanie własne 
 

                                                           
66 W 2010 grupa: „Energia elektryczna oraz usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej" i 
podlegała opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%, na podstawie 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). 
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10. Ekonomiczna analiza zwrotu kosztów dla 

poszczególnych sektorów 

 
 
Sektor komunalny 
Przejście od finansowej do ekonomicznej stopy zwrotu wymaga uwzględnienia efektów 
zewnętrznych w postaci kosztów zasobowych i środowiskowych. Zgodnie z wynikami 
obliczeń zawartych w rozdz. 8 wysokość kosztów zasobowych i środowiskowych dla 
sektora komunalnego oszacowano na 91,0 mln zł. Kwota ta to niezinternalizowane 
koszty środowiskowe, może być zatem doliczona (dodana) do kosztów ponoszonych 
przez sektor z tytułu świadczonych usług zaopatrzenia w wodę i odbioru i oczyszczania 
ścieków. Całkowite koszty w sektorze komunalnym dla RWDOiPZ wyniosły zatem 549,0 
mln zł i odniesione do całkowitych przychodów (499,2 mln zł) pozwalają na obliczenie 
ekonomicznej stopy zwrotu w wysokości 91,0%. Przyjęcie do obliczeń drugiego 
wariantu oszacowania kosztów środowiskowych z uwzględnieniem jakości Bałtyku 
powoduje zwiększenie kwoty kosztów środowiskowych z 91 do 335,9 mln zł, rosną 
zatem również koszty całkowite i obniża się stopa zwrotu – do 62,9%. 
 
Rolnictwo 
Rozszerzenie obliczeń i przejście od stopy finansowej do ekonomicznej wymaga tak jak 
dla sektora komunalnego uwzględnienia kosztów zasobowych i środowiskowych. Ich 
wartość obliczono w rozdziale 8 zgodnie z pracą „Oszacowanie kosztów zasobowych i 
środowiskowych.”67 oraz aktualizacją metodyki obliczeń 68

Na poziomie ekonomicznym stopa zwrotu jest nieco inna. Wysokość kosztów 
środowiskowych generowanych przez przemysł dla całej Polski została obliczona 
ponownie (w stosunku do oszacowań z 2006 r). Dla przemysłu w RWDOiPZ koszty 

. Dla roku 2010 dla RWDOiPZ 
w sektorze rolniczym jest to kwota ok 32 mln zł bez uwzględnienia zmian jakości 
Bałtyku oraz 117 mln zł z uwzględnieniem Bałtyku. Szczegóły aktualizacji obliczeń 
kosztów zasobowych i środowiskowych dla rolnictwa (jak też i pozostałych sektorów) 
znajdują się w rozdziale 8. Po uwzględnieniu tej wartości ekonomiczna stopa zwrotu 
wynosi dla rolnictwa 13,5% (bez uwzględnienia zmian jakości Bałtyku) i 5,4% z 
uwzględnieniem Bałtyku. 
 
Przemysł 

                                                           
67Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Praca dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2007 
68 Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacja podejścia do opracowania analiz 
ekonomicznych korzystania z wód. Opracowanie na zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. Kraków 2011, maszynopis niepublikowany, oraz: Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk 
oraz weryfikacja podejścia do szacowania  kosztów środowiskowych i zasobowych. Opracowanie na 
zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Kraków 2011, maszynopis niepublikowany 
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środowiskowe wyniosły za rok 2010 -  4 mln zł w wersji z pominięciem jakości Bałtyku i 
14 mln zł w wersji z uwzględnieniem jakości Bałtyku. Szczegóły i założenia 
wykorzystane do obliczenia tych wartości zawarte są w rozdziale 8 niniejszego raportu. 
Koszty korzystania ze środowiska przez przemysł są częściowo internalizowane przez 
opłaty za korzystanie ze środowiska, jednak internalizacja nie jest pełna – a kwota 
podana powyżej jest miarą zewnętrznych kosztów środowiskowych. 
 

Ocena ekonomicznej stopy zwrotu wymaga znajomości ponoszonych kosztów 
bieżących działań ochronnych, do których należy doliczyć zewnętrzne koszty 
środowiskowe. Dzięki badaniom ankietowym GUS we współpracy z Fundacją 
Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych możliwe jest określenie kosztów 
bieżących netto69 ochrony wód dla sektora gospodarczego70

Tabela 39. Udział wybranych województw w kosztach bieżących netto w zakresie 
ochrony wód  w sektorze gospodarczym. 

. Badania te nie są 
oczywiście prowadzone w układzie zlewniowym i ich wyniki wymagają kolejnych 
ekstrapolacji. Ponieważ badania były prowadzone metodą ankietową dzięki uprzejmości 
autorów uzyskano głęboką dezagregację dla poszczególnych województw (za lata 2004-
2006, kiedy były ankietowane poszczególne sekcje wg EKD). Udział województw 
których fragmenty składają się na RWDOiPZ zestawia Tabela 39. 
 

Województwo zachodnio-
pomorskie 

pomorskie lubuski
e 

Polska 

Udział w kosztach netto w % 9,24% 3,81% 1,44% 100% 
Wskaźnik udziału 
województwa w RWDOiPZ w 
% (a) 

89% 4% 2% - 

Składowa kosztów netto w 
ochronie wód przypadająca na 
fragment województwa 
należący do RWDOiPZ w tys.zł 

325 103,0 3 135,9 2 001,9 
3 946 159 

(b) 

(a) wg klucza liczby ludności 
(b) za rok 2009, wg GUS, wyników za rok 2010 nie opublikowano (nie 

przeprowadzono badań), 
Źródło: Opracowanie własne 
 
                                                           
69 Koszty bieżące ochrony środowiska netto są to koszty brutto pomniejszone o przychody i oszczędności 
osiągane z tytułu funkcjonowania urządzeń ochronnych, subwencje z innych sektorów oraz przychody za 
usługi ochrony środowiska (głównie za oczyszczanie ścieków oraz transport i unieszkodliwianie 
odpadów) 
70 Ostatnie (najnowsze) zbiorcze wyniki badań za rok 2009 dostępne są w:  Ochrona Środowiska 2010, 
GUS, Warszawa 2010. Dane szczegółowe z agregacją wg województw nie są publikowane, lecz obliczenia 
takie były prowadzone: Broniewicz E., Wielkość kosztów bieżących ochrony środowiska w sektorze 
gospodarczym (Sekcje C,D i E wg PKD) i w sektorze usług ekologicznych (Dział 37 i 90) w Polsce w 2004 r., 
opracowanie na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Białystok 2005 . 
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Ze sporym błędem można przyjąć, że koszty bieżące sektora gospodarczego w 
ochronie wód dla RWDOiPZ wynoszą 330,2 mln zł i są w całości pokrywane przez 
podmioty (finansowa stopa zwrotu wynosi 100%). Po uwzględnieniu efektów 
zewnętrznych w wysokości (a) 4 mln zł lub (b) 14 mln zł – ekonomiczna stopa zwrotu za 
rok 2010 wyniosła: (a) 98,9 % lub (b) 95,9%. 
 

Wysoka stopa zwrotu – nawet na poziomie ekonomicznym jest konsekwencją 
pewnej sekwencji działań: intensywne procesy inwestycyjne w ochronie wód 
doprowadziły do relatywnie niewielkich zrzutów ładunków pochodzenia 
przemysłowego – a z drugiej do wysokich kosztów bieżących infrastruktury ochronnej, 
która powstała w wyniku inwestycji. Mamy więc do czynienia z relatywnie niewielkimi 
kosztami środowiskowymi i wysokimi kosztami bieżącymi. Właśnie taka relacja 
powoduje bardzo wysoką ekonomiczną stopę zwrotu kosztów.  
Przegląd ekonomicznych stóp zwrotu dla badanych sektorów i zastosowanych 
wariantów obliczeniowych zawiera Tabela 40. 
 
Tabela 40. Przegląd ekonomicznych stop zwrotu dla badanych sektorów na obszarze 
RWDOiPZ. 
Sektor Ekonomiczna stopa 

zwrotu 
Ekonomiczna stopa zwrotu z 
uwzględnieniem jakości Bałtyku 

Komunalny 91,0% 62,9% 
Przemysł 98,9% 95,9% 
Rolnictwo 13,5% 5,4% 
Źródło: Opracowanie własne 
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11. Analiza zmian rozpatrywanych czynników, związków 

w odniesieniu do analiz ekonomicznych korzystania z 
wód w RWDOiPZ, przeprowadzonych w I cyklu 
planistycznym (2007 r.) 

 

Przygotowując aktualizację analiz ekonomicznych korzystania z wód wykonaną 
w pierwszym cyklu planistycznym, nie należy zapomnieć o toczącej się na poziomie 
Komisji Europejskiej dyskusji w zakresie rozumienia definicji „usług wodnych”. 

Jednakże bez względu na wynik tej dyskusji, pamiętając, że uwarunkowania 
każdego kraju mogą być odmienne, a zastosowanie takiego samego podejścia trudne - 
należy założyć wariant najmniej korzystny (utrzymanie tzw. szerokiego rozumienia 
usług wodnych), konieczność kontynuacji obliczeń ekonomicznych stóp zwrotu i 
utrzymanie dotychczasowej metody szacowania zwrotu kosztów usług wodnych 
uwzględniając koszty środowiskowe i zasobowe. Metody obciążania użytkowników 
kosztami powinny zostać opracowane na poziomie każdego kraju członkowskiego.  

Dla sektora komunalnego zarówno w tym, jak i poprzednim cyklu planistycznym 
wykorzystano dane z badań ankietowych, danych statystycznych oraz baz dotyczących 
opłat za korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków. Dodatkowo dla potrzeb obecnych 
analiz dane uzupełniono o informacje, o których mowa w Rozdziale 3. W obecnym cyklu 
planistycznym uzyskano pełna spójność czasową danych w zakresie założonego roku 
2010 – jako roku bazowego. 
W poniższej tabeli zestawiono dla roku 2005, 2006 oraz 2010 charakterystykę 
techniczno-ekonomiczną operatorów według cech rynku zaopatrzenia w wodę.  
 
Tabela 41. Zestawienie dla roku 2005.2006 oraz 2010 cech charakteryzujących usługę 
zaopatrzenia w wodę. 

Cecha Jednostka Razem w roku 
2005 2006 2010 

liczba operatorów szt 49 49 88/55(1) 
Wielkość poboru ogółem, w tym tys. m3/r 66 920 74 991 85316 
z wody powierzchniowej tys. m3/r 22 374 23 575 22 154 
z wody podziemnej tys. m3/r 42 546 51 416 63 161 
Straty wody tys. m3/r 8 239 8 070 4 677 
Długość sieci rozdzielczej km 3 635 3 470 8 319 
Zużycie wody ogółem tys. m3/r 54 301 53 640 67 294 
Gospodarstwa domowe tys. m3/r 42 582 42 002 50 766 
Cele produkcyjne tys. m3/r 4 529 4 616 5 985 
pozostali tys. m3/r 7 190 7 022 10 542 
Ilość korzystających ogółem  szt 133 754 130 770 167 503 
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Liczba gosp. domowych szt 118 496 115 021 138 053 
Liczba podmiotów – cele 
produkcyjne szt 7 047 7 016 4 204 

Liczba podmiotów - pozostali szt 8 211 8 732 12 218 
Liczba obsługiwanej ludności  tysiące osób 877,74 867,54 1 381,9 
Wartość przychodów ogółem mln zł/r 109,55 113,86 207,2 
Gospodarstwa domowe mln zł/r 79,25 85,72 155,8 
Cele produkcyjne mln zł/r 10,31 9,92 18,4 
pozostali mln zł/r 19,99 18,22 31,7 
Dopłaty gmin mln zł/r 2,25 4,25 6,9 
Kosztyogółem mln zł/r 108,4 111,82 201,6 
Opłaty za korzystanie ze 
środowiska mln zł/r 3 2,83 4,2 

Gospodarstwa domowe mln zł/r 2,51 2,33 2,9 
Cele produkcyjne mln zł/r 0,07 0,06 0,1 
pozostali mln zł/r 0,46 0,44 0,5 
Opłaty podwyższone mln zł/r 0,06 0,01 0,1 
Kary mln zł/r 0,04 0,0002 0,02 

1) Przeankietowano 88 operatorów, dane liczbowe uzyskano od 55 podmiotów prawa, 
które udostępniły 72 ankiety. Liczba ankiet i faktycznych podmiotów do analizy 
wyniosła zatem 72. Część ankietowanych operatorów zakończyła działalność, 
połączyła się z innymi podmiotami lub została przez nich wchłonięta. 

2) Liczba podpisanych umów, wartość informacyjna wskaźnika jest ograniczona, część 
gospodarstw domowych objęta jest umowami zawartymi np. ze spółdzielnią 
mieszkaniową, czyli umowami o charakterze zbiorowym, stąd tak niska liczba umów. 

3) Bez doszacowania o brakujące podmioty. 

Analogicznie do powyższej tabeli, poniżej zestawiono dla roku 2005, 2006 oraz 2010 
charakterystykę techniczno-ekonomiczną operatorów według cech rynku odbioru i 
oczyszczania ścieków. 

 
Tabela 42. Zestawienie dla roku 2005, 2006 oraz 2010 cech charakteryzujących usługę 
odbioru i oczyszczania ścieków. 

Cecha Jednostka 
Razem w roku 

2005 2006 2010 
Liczba operatorów szt 46 - 88/61(1) 
Długość sieci ogólnospławnej km 716 Bd 4 459 

Ścieki odprowadzone ogółem 
tys. 
m3/rok 

22 197 0912) Bd 
65 771 

 

Ścieki od gospodarstw domowych 16  777 7272) Bd 
46 088 
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Ścieki z przemysłu 3 057 5172) Bd 7 817 
Ścieki pozostałe 2 361 8482) Bd 11 668 
Ludność podłączona do kanalizacji tys. osób 843,65 Bd 1 216 
Liczba oczyszczalni mechanicznych 

szt 

38 Bd 26 
Liczba oczyszczalni biologicznych 81 Bd 107 
Liczba oczyszczalni biologicznych 
wysokoefektywnych 

26 Bd 34 

Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie-mech 

tys. osób 

443,4 Bd 125,6 

Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie-biolog 93,3 Bd 185,2 

Ludność obsługiwana przez 
oczyszczalnie-biol-wysokoefektywne 

324,12 Bd 872,4 

Przychody ogółem 

mln zł 

111,1 Bd 251,9 
Przychody od gospodarstw 
domowych 

Bd Bd 194,4 

Przychody z przemysłu Bd Bd 22,6 
Przychody pozostali Bd Bd 34,9 
Koszty ogółem 104,50 Bd 215,4 
Amortyzacja Bd Bd 49,4 
Podatek od nieruchomości Bd Bd 23,1 
Opłaty za dzierżawę Bd Bd 0,9 
Opłaty za korzystanie ze środowiska Bd Bd 4,4 
Opłaty podwyższone Bd Bd 0,06 
Kary Bd Bd 0,00 

bd – brak danych 
1) Przeankietowano 88 operatorów, dane liczbowe uzyskano od 61. Część 

ankietowanych operatorów zakończyła działalność, połączyła się z innymi 
podmiotami lub została przez nich wchłonięta. 

2) Prawdopodobnie błąd w danych. Dane podane w poprzednim raporcie dotyczą 
m3/rok, a nie jak podano tys. m3/rok  

W świetle wykonanych analiz dla sektora komunalnego zestawienie cech 
obejmujących objętość ujmowanej wody powierzchniowej i podziemnej wygląda 
następująco: objętość ujmowanej wody powierzchniowej w badaniu wykonanym dla 
potrzeb pierwszego cyklu planistycznego wyniosła 24,37 hm3 (dla roku 2005) oraz  
23,58 hm3 (dla roku 2006), obecnie szacuje się na poziomie 22,5 hm3 (dla roku 2010). 
Można zatem mówić o niewielkiej tendencji spadkowej. Dla wód podziemnych wartości 
te kształtują się odpowiednio na poziomie: 42,54 hm3 (pierwszy cykl planistyczny - rok 
2005) oraz 51,42 hm3 (pierwszy cykl planistyczny - rok 2006) i 70,1 hm3 (II cykl 
planistyczny). Łącznie objętość ujmowanej wody to 66,91 hm3 (pierwszy cykl 
planistyczny – rok 2005) oraz 75,00 hm3 (pierwszy cykl planistyczny - rok 2006)  i 92,6 
hm3 (drugi cykl planistyczny). Z uzyskanych danych wynika, iż objętość ujmowanej 
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wody podziemnej rośnie. Systematycznie zwiększa się również długość sieci 
rozdzielczej oraz ilość podmiotów z niej korzystająca (za wyjątkiem podmiotów 
wykorzystujących wodę na cele produkcyjne – tutaj liczba korzystających spada). 
Przyczyną takiego stanu rzeczy, mogą być realizowane w regionie inwestycje w zakresie 
rozbudowy, bądź też modernizacji istniejącej infrastruktury, oraz bardziej wiarygodne 
dane dotyczące coraz większej liczby użytkowników i podmiotów korzystających z 
rejestrowanych poborów. Statystycznie, na podstawie danych otrzymanych z 
przeprowadzonych badań, widać wzrost zużycia wody oraz coraz wyższe dopłaty gmin. 
Analizując obszar działania RZGW w Szczecinie widać, iż poziom obecnych dotacji nie 
jest znaczący w porównaniu do przychodów wszystkich operatorów, natomiast w 
odniesieniu do przychodów operatorów, którzy dotacje otrzymują, ich rola jest już 
znacznie większa. W Tabeli 41 dla roku 2005 nie zostały ujęte istotne dla analizy dane, 
takie jak dopłaty gmin do ceny wody czy oczyszczania ścieków, z powodu braku tych 
danych w ówczesnych ankietach. Respondenci w przeważającej większości nie podawali 
pożądanej informacji (Przykładowo dla roku 2005 na 57 ankiet, tylko 4 zawierały 
informację o wysokości dopłat, 7 zawierało zapis, że gmina nie stosuje dopłat oraz 13 
wskazywało na wartość dopłat równą 0. Pozostałe gminy nie podały żadnej informacji w 
tym zakresie). W związku z faktem, iż poziom wypełnienia ankiet w I cyklu 
planistycznym w zakresie dopłat gmin do cen wody wyniósł tylko 42%, brak było 
możliwości wyciągnięcia miarodajnych i reprezentatywnych wniosków. 

Analizując zmiany czynników, w zakresie cen zaopatrzenia w wodę i odbioru 
ścieków należy podkreślić, iż w Polsce taryfy za wodę i ścieki uchwalane są corocznie 
przez rady gmin, na podstawie wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków71

Sposób przedstawiania wielkości cen w I i obecnym cyklu planistycznym jest różny. 
Przeprowadzona analiza cen za wodę w obecnym cyklu planistycznym opisana została 
szczegółowo w poprzednich rozdziałach. I tak wielkości średniorocznych cen brutto za 
dostarczaną wodę w 2005 roku w zależności od grupy operatorów kształtowały się na 
poziomie: ˜2,05 zł/m 3 (gospodarstwa domowe), ˜2,32 zł/m 3 (produkcja przemysłowa), 
˜2,34 zł/m3 (pozostali). W roku 2006 średnioroczne ceny brutto za dostarczaną wodę w 
zależności od grupy operatorów wyniosły: ˜2,17 zł/m 3 (gospodarstwa domowe), ˜2,44 
zł/m3 (produkcja przemysłowa), ̃2,46 zł/m 3 (pozostali). Na podstawie danych z 2010 
roku średnie ważone ceny brutto za wodę wyglądały następująco: 3,15 zł/m3 
(gospodarstwa domowe), 3,27 zł/m3 (produkcja przemysłowa), 3,23 zł/m3 (pozostali). 
Wartości tych nie zestawiono tabelarycznie celem uniknięcia sugestii o 
porównywalności tych rezultatów. W raporcie z I cyklu planistycznym brak jest bowiem 
informacji, jak te średnie zostały wyliczone (arytmetyczne, wewnętrzne, ważone itp.). 
Przegląd cen za odbiór i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup użytkowników 

, przedstawianych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Odbiorca powinien ponosić pełne koszty 
świadczenia usług.  

                                                           
71 Z formalnego punktu widzenie jest to pewne uproszczenie, rada może odstąpić od głosowania w 
wymaganym terminie co uprawomocnia zaproponowane taryfy.  
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przedstawia się następująco: dla roku 2005 wielkości średnioroczne kształtują się na 
poziomie: ˜3,05 zł/m 3 (gospodarstwa domowe), ˜3,3 zł/m 3 (produkcja przemysłowa), 
˜3,4 zł/m 3 (pozostali); dla doku 2006 wielkości średnioroczne kształtują się na 
poziomie: ˜3,64 zł/m 3 (gospodarstwa domowe), ˜4,05 zł/m 3 (produkcja przemysłowa), 
˜3,93 zł/m3 (pozostali). Na podstawie danych z 2010 roku średnie ważone cen brutto za 
ścieki wyglądają następująco: 4,66 zł/m3 (gospodarstwa domowe), 4,87 zł/m3 
(produkcja przemysłowa), 4,73 zł/m3 (pozostali). Podane powyżej ceny pogrupowane 
są wg. kategorii – rodzaj operatora, nie można więc przeprowadzić bezpośrednich 
porównań z wynikami analizy danych zgromadzonych na podstawie ankiet 
wypełnionych przez gminy. Możliwe jest dość ryzykowne porównanie trendów zmian 
cen. Na podstawie zgromadzonych danych, widać ciągłą tendencje wzrostu cen za wodę 
oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Najwyższy poziom cen występuje w grupie 
odbiorców „pozostali”, natomiast najniższy w grupie „gospodarstwa domowe”. Z uwagi 
na różne kategorie grupowania cen, można domniemywać, iż w przypadku analizy dla 
obszaru działania RZGW w Szczecinie, na wysokość cen wpłynęły intensywne działania 
inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wynikający z nich wzrost 
odpisów amortyzacyjnych mocno rzutujących na koszty. O intensywnych działaniach 
inwestycyjnych świadczą między innymi dane na temat długości sieci ogólnospławnej 
(jej długość w roku 2005 wynosiła około 716 km, natomiast w roku 2010 było już 4 459 
km) oraz liczby oczyszczalni. Liczba biologicznych oczyszczalni ścieków rośnie, przy 
czym maleje liczba oczyszczalni mechanicznych, co należy uznać za pełny sukces. W 
przeciągu ostatnich lat znacząco wzrosła objętość odprowadzanych i oczyszczanych 
ścieków. Z przeprowadzonych analiz widać, iż rosną zarówno przychody jak i koszty 
operatorów.  

Analiza kosztów jednostkowych przeprowadzona w I cyklu planistycznym wykazała, 
iż nie jest możliwe przedstawienie miarodajnych wniosków z uwagi na małą liczebność 
próby, po drugie w ramach danych dla określonej grupy ujęte zostały dane dla 
systemów o różnej technologii i stopniu zużycia urządzeń. Wyliczenia średniego kosztu 
jednostkowego dla takiej zróżnicowanej grupy było znacznym uproszczeniem.  

W zakresie szacowania finansowej stopy zwrotu operatorów wodno-
kanalizacyjnych, można zauważyć, iż operatorzy w badanych próbach, osiągają coraz 
wyższe finansowe stopy zwrotu. W I cyklu planistycznym, dla usługi zaopatrzenia w 
wodę, stopień zwrotu wyniósł 95,26 % (stopa zwrotu liczona w oparciu o wartość 
zagregowaną kosztów i przychodów w całym zbiorze respondentów). Obecnie stopień 
ten kształtuje się na poziomie 102,0 % (mediana) lub/i 102,5 % (wartość średnia 
ważona). Natomiast w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków wartości te wyglądają 
następująco: 76,64 % finansowej stopy zwrotu w I cyklu planistycznym (liczonej jako 
porównanie sumy kosztów i przychodów w całym zbiorze respondentów) oraz 102,8 % 
(mediana) lub/i 117,0 % (wartość średnia ważona) w obecnym cyklu planistycznym. 
Duże znaczenie przy szacowaniu finansowej stopy zwrotu dla sektora komunalnego 
mają dopłaty udzielane bezpośrednio przez gminy. Jak wykazały szerokie i bardzo 
dokładne analizy wykonane w obecnym cyklu planistycznym uzyskanie dotacji (9 
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przypadków operatorów) pozwoliło na zrównoważenie lub nadwyżkę przychodów nad 
kosztami.  
Wyliczone w pierwszym i obecnym cyklu planistycznym stopy zwrotu kosztów usług 
wodno-kanalizacyjnych świadczą o tym, że mechanizm ten funkcjonuje w przeważającej 
części podmiotów świadczących przedmiotowe usługi. Przeprowadzone w obu cyklach 
planistycznych analizy finansowej stopy zwrotu kosztów usług wodno-kanalizacyjnych 
pokazały jednak, iż konieczna jest dalsza poprawa i urealnienie mechanizmów 
cenowych. Dobre wyniki finansowe kilku operatorów oraz dotacje operacyjne od gmin 
dla niektórych podmiotów, mają decydujące znaczenie przy szacowaniu finansowej 
stopy zwrotu i przedstawianiu wyników dla całej zbiorowości podmiotów.  

Z uwagi na spore „zniekształcenie” obrazu przy badaniu związku wysokości opłat 
za korzystanie ze środowiska z ceną, należy w tym miejscu analizować  relacje pomiędzy 
jednostkowym kosztem produkcji, a opłatą za korzystanie ze środowiska (analizy takie 
są bardziej wiarygodne i dostarczają informację bardziej rzetelną z uwagi na pominięcie 
dotacji gmin, które mocno zniekształcają ceny). Jak wykazały analizy wykonane w 
pierwszym cyklu planistycznym, uśrednione ceny były na poziomie wystarczającym do 
pokrycia kosztów. W celu sprawdzenia skuteczności działania polityki opłat (zgodnie z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”, „użytkownik płaci”) pod względem znaczenia dla 
prawidłowego określenia kosztów usług wodnych, w I cyklu planistycznym oceniono 
procentowy udział opłat w kosztach zaopatrzenia w wodę. Z uwagi na niekompletność 
danych w ankietach przeprowadzono obliczenia opłat dla poszczególnych operatorów w 
oparciu o posiadane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie dane 
źródłowe, według algorytmu wskazanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 
grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Na podstawie takiej 
analizy porównawczej stwierdzono przypadki zawyżenia opłat lub wskazania za niskiej 
ich wartości. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, iż zgodnie z ustawą Prawo 
ochrony środowiska, podmioty same naliczają opłaty. W obecnym cyklu planistycznym, 
w pierwszej kolejności sprawdzono wpływ opłat za korzystanie ze środowiska na koszt, 
a następnie na cenę. Wykonane w obecnym cyklu planistycznym analizy wykazały 
niewielki udział opłat za korzystanie ze środowiska w kosztach usług, a w konsekwencji 
cenie usługi.  
Wydaje się, że system opłat środowiskowych za pobór wody i zrzut ścieków, 
odzwierciedlając ekonomiczną wartość zasobów wodnych, powinien pełnić rolę 
zachęcającą w inwestowanie w technologie pozwalające na zrównoważone 
gospodarowanie wodą. Należy jednak pamiętać, że opłaty nie mogą być zbyt wysokie, 
ponieważ mogłoby to wpłynąć negatywnie na ich „ściągalność”. Po porównaniu 
wyników uzyskanych w I i II cyklu planistycznym widać, iż udział opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska w badanej próbie operatorów oscyluje na poziomie 
występującym w krajach Europy Zachodniej. Wysokość ta nie przekracza wartości, która 
jest bezpieczna dla prawidłowej ściągalności opłat, co jest istotne z uwagi na 
obowiązujący sposób naliczania i wnoszenia opłat. Ponadto, jak wykazano, niewielki 
udział opłat za korzystanie ze środowiska w kosztach świadczy o braku istotnego 
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wpływu zarówno na koszt zaopatrzenia w wodę jak i odprowadzania ścieków. Sytuacja 
ta nie zmieniła się pomiędzy obliczeniami I i II cyklu planistycznego. 

Wpływ odpisów amortyzacyjnych, podatku od nieruchomości i opłat za użyczenie 
w kosztach wygląda następująco - próba operatorów wykazujących koszty z tytułu 
odpisów lub opłat za dzierżawę w bieżącym cyklu planistycznym była dosyć wysoka 
(odpowiednio 4/60 i 11/59). Natomiast udział amortyzacji, podatku od nieruchomości i 
opłat za użyczenie w ogólnej wartości kosztów operacyjnych jest dosyć niski (24,5%), co 
wskazywać może na: stosowane praktyki zwolnień podatkowych, niewłaściwe 
naliczanie amortyzacji (np. naliczania jej tylko w stosunku do części eksploatowanego 
majątku, mając na uwadze rozwój w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na 
obszarze działania RZGW w Szczecinie) czy też zużycie środków trwałych. 

Za usługi wodne w sektorze rolnictwa rozumie się przede wszystkim 
nawodnienia rolnicze i leśne oraz napełnianie stawów hodowlanych na potrzeby 
hodowli ryb. Zgodnie z art. 294 pkt. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 
kwietnia 2001 roku ww. usługi podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z opłat, zarówno 
w zakresie opłat za pobór wody (za wyjątkiem sporadycznie występującego ujmowania 
wód podziemnych do celów nawadniania) oraz częściowo w zakresie kosztów 
utrzymania infrastruktury do prowadzenia nawodnień. Usługi wodne w sektorze 
rolniczym wskazane na początku tego punktu wiążą się z regulowaniem stosunków 
wodnych poprzez nawadnianie lub drenaż. Metodyka obliczeń (opisana w Rozdziale 3), 
jak i źródła danych przyjęto takie same zarówno w I  jak i II cyklu planistycznym. W 
pierwszym cyklu planistycznym według obliczeń stopa finansowa zwrotu wyniosła 
20,97% (za rok 2004), natomiast w chwili obecnej kształtuje się na poziomie 32,1%. 
Wzrost stopy zwrotu kosztów jak widać jest znaczący, co może wskazywać, iż koszty 
usług wodnych na potrzeby sektora rolnictwa są coraz bardziej pokrywane przez 
użytkowników. Natomiast należy dosyć jasno stwierdzić, iż mechanizm zwrotu kosztów 
usług wodnych w tym sektorze nadal nie funkcjonuje w sposób spełniający wymagania 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

 
Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla sektora przemysłu wygląda następująco: 
Podstawą do analizy stopy zwrotu kosztów w tym sektorze zarówno I jak i II cyklu 
planistycznym była identyfikacja podmiotów oraz systemu opłat za gospodarcze 
korzystanie z wód. Analizę ograniczono tylko do tych podmiotów, które eksploatują 
własną infrastrukturę w zakresie poboru wód do celów produkcyjnych oraz 
oczyszczania ścieków z prowadzonej działalności. W praktyce kategoria ta pomija 
podmioty sektora przemysłu, którzy korzystają z sieci komunalnej. W sytuacji takiej, 
dużej ostrożności wymaga zestawienie danych finansowych z danymi o poborach i 
zrzutach. Przeprowadzone w I i II cyklu planistycznym analizy wykazały, iż z uwagi na 
zasadę „zanieczyszczający płaci” oraz „użytkownik płaci” oraz braku wsparcia do 
działalności bieżącej/operacyjnej, sektor przemysłu ponosi pełne koszty finansowe 
swojej działalności. Podmioty należące do tego sektora, posiadające własne ujęcia i 
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oczyszczalnie korzystają z dóbr i usług związanymi z zaopatrzeniem w wodę oraz 
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na poziomie finansowym na własny koszt. 
Dodatkowo w wyniku przeprowadzonych obecnie analiz stwierdzono, iż sektor ten w 
pełni realizuje obowiązki wynikające z ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 
co wydaje się spełniać wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Pojęcie usług bezpośredniego oddziaływania na wodę jest pojęciem umownym, 
nie umocowanym w dokumentach programowych czy też rekomendacjach Komisji 
Europejskiej. Przyjmuje się, że koszty związane z bezpośrednim korzystaniem z wód 
dotyczą trzech obszarów aktywności gospodarczej: hydroenergetyki, żeglugi i 
zarządzania ryzykiem powodziowym. Dla potrzeb sporządzonych analiz ekonomicznych 
pojęciem bezpośredniego korzystania z wód rozumie się: energetykę wodną, żeglugę, 
zabezpieczenie przeciw-powodziowe. Wymienione działalności zmierzające do ich 
realizacji (np. zbiorniki wodne) nie są rozdzielne. Energetyka wodna jest elementem 
gospodarki na zbiornikach, która zapewnia korzystnie z wielu użyteczności wody, 
kumuluje równocześnie większość problemów związanych z metodycznymi 
problemami zwrotu kosztów Zarówno w pierwszym jak i obecnym cyklu planistycznym 
problem ten pojawia się i w dalszym ciągu prawdopodobnie pojawiać się będzie. Dlatego 
niezbędnym jest przyjęcie jednolitego podejścia w tej kwestii, czyli zastosowania 
metodyki liczenia zwrotu kosztów, zgodnej z zaleceniami Information Sheet on 
Assessment of the Recovery of Costs for Water Services for the 2004 River 
BasinCharacterization Report. (Art 9) Common Implementation Strategy Working Group 
2B: Drafting Group ECO1, Prepared by DG eco 1. Final version May 5, 2004. Po stronie 
kosztowej należy uwzględnić zarówno koszty eksploatacji (bieżące), administracji jak i 
kapitałowe. Należy przy tym zauważyć, że pojęcie zwrotu kosztów nie zawsze dotyczy 
konkretnego sposobu korzystania z wód, ale konkretnego obiektu umożliwiającego to 
korzystanie – np. zbiornika. 

Dotychczas zidentyfikowane koncepcje zmierzające do podziału kosztów pomiędzy 
poszczególnych użytkowników wydają się sprowadzać do następujących rozwiązań: 

a) w przypadku zbiorników – kluczem podziału kosztów jest klucz wynikający z 
proporcji wykorzystywania wody/pojemności zbiornika; 

b) dla energetyki jest to odsetek wartości sprzedanej energii; 
c) dla żeglugi – funkcjonują opłaty za śluzowana oraz tonokilometr. 
Jak wynika z analiz, przeprowadzonych w pierwszym cyklu planistycznym, w 

zakresie wkładu w zwrot kosztów pozostałych rodzajów użytkowania wody na obszarze 
działania RZGW w Szczecinie nie zidentyfikowano kosztów: utrzymania obiektów 
służących m.in. zaopatrzeniu w wodę (dotyczy obiektów nie będących własnością 
operatorów); ponoszonych przez operatorów na podstawie umów o partycypacji oraz 
przychodów z transportu i żeglugi. Istniejąca sprawozdawczość uwzględniająca wymogi 
wynikające z rozporządzenia 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 w zakresie wydatków ponoszonych na 
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drogi wodne nie umożliwia prostych obliczeń stopy zwrotu kosztów dla żeglugi. 
Problemem staje się brak procedur naliczania odpisów amortyzacyjnych od wszystkich 
obiektów służących żegludze. W zakresie hydroenergetyki, stopa zwrotu może być 
liczona ogólnie, ale osobno dla poszczególnych obiektów służących tym celom, przy 
założeniu, że dostępne będą dane o amortyzacji. W zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym liczenie stopy zwrotu nie ma merytorycznego uzasadnienia, z uwagi na 
fakt, iż świadczenie to realizowane jest na zasadzie dóbr publicznych.  

Podsumowując: procedura uzyskania zwrotu kosztów warunkowana jest 
równoczesnym spełnieniem następujących warunków: 
1) Znane są koszty utrzymania konkretnego obiektu.  
2) Można zdefiniować beneficjentów konkretnej infrastruktury, urządzenia, obiektu.  
3) Można oszacować korzyści (w postaci wyceny pieniężnej) i przypisać je 

poszczególnym beneficjentom.  
4) Spełnienie wymagań uwarunkowań prawnych (64 pkt 1a ustawy Prawo wodne 

precyzuje wyraźnie, że: W kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, 
kto odnosi z nich korzyści; ustalenia i podziału kosztów dokonuje na wniosek 
właściciela urządzenia wodnego, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania 
pozwolenia wodnoprawnego). 
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12. Wnioski 

 

W porównaniu do pierwszego cyklu planistycznego metodyka badań nie uległa 
gwałtownym zmianom. Operatorzy komunalni byli ankietowani, zaś dla przemysłu i 
rolnictwa obliczenia były możliwe na danych wtórnych: GUS, urzędów marszałkowskich 
i Ministerstw Rolnictwa. Pewnym zaskoczeniem była narastająca konsolidacja branży 
wod-kan polegająca na przejęciach małych operatorów przez duże podmioty. W efekcie,  
z najwyższym trudem osiągnięto zaplanowaną liczbę przeankietowanych podmiotów – 
tym razem nie z uwagi na masowe odmowy udziału w badaniach lecz z uwagi na 
znacznie mniejszą liczebność funkcjonujących na rynku operatorów w porównaniu do 
pierwszego cyklu obliczeń. 

Nie wszystkie wskaźniki opisujące procesy wykorzystania wody można było 
kwantyfikować dla RWDOiPZ. Przykładowo wodochłonność PKB została policzona tylko 
dla województwa zachodniopomorskiego. Wskaźnik ten skorygowany o wody 
chłodnicze jest nieznacznie wyższy od średniej krajowej (o 21%). Różnice dla 
przetwórstwa przemysłowego są wyższe, aczkolwiek duże znaczenie ma tu struktura 
istniejących zakładów i tak mocno zagregowany wskaźnik nie może być przesłanką do 
wnioskowania o zbyt wysokiej wodochłonności przemysłu jako takiego.  

Rynek zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków mierzony wartością rocznych 
przychodów przekroczył w RWDOiPZ wartość 0,5 mld zł i nadal ma tendencje rosnące.  
O dalszych możliwościach rozwoju świadczą: relatywnie niska stopa ludności 
podłączonej do kanalizacji (mimo wysokiej pozycji w rankingu województw), ciągła 
konieczność poprawy efektywności oczyszczania ścieków oraz postępujący proces 
urealniania cen za wodę i ścieki. 

Finansowe stopy zwrotu zarówno usług zaopatrzenia w wodę, jak i odbioru i 
oczyszczania ścieków są dla badanej zbiorowości operatorów wod-kan większe od 
100%. Nie oznacza to jednak, że wszyscy operatorzy osiągnęli pełna stopę zwrotu 
kosztów. W przypadku zaopatrzenia w wodę 49 na 69 operatorów osiągało przychody 
nie niższe niż koszty, w przypadku odbioru ścieków wystąpiły zbliżone proporcje. 
Przechodząc od mierników operujących ilością operatorów, do mierników 
wykorzystujących ilość świadczonych usług (w m3/rok) – w warunkach pełnego 
pokrycia kosztów sprzedano 70,3% wody i odebrano 93 % ścieków. Ten ostatni 
wskaźnik pozwala na pewien optymizm. Oba wskaźniki są zawyżone z uwagi na 
uwzględnienie w rachunku przychodów dotacji operacyjnych udzielanych przez gminy 
(21 dotacji do zaopatrzenia w wodę i 19 do odbioru ścieków). Wskaźniki skorygowane o 
dotacje są już niższe, dla wody i ścieków jest to odpowiednio 60,9% i 73,1%. Właśnie te 
wartości dają poprawny obraz konieczności i zakresu wymaganych procesów 
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zmierzających do uzdrowienia mechanizmów cenowych. Przeprowadzone badania 
wykazały ponadto, że udzielona dotacja nie powoduje obniżenia ceny, którego można by 
oczekiwać analizując jednostkowe koszty. Nie ulega jednak wątpliwości, że pomiędzy 
pierwszą analizą ekonomiczną, a obecnymi badaniami dokonał się znaczący postęp – 
finansowa stopa zwrotu dotycząca zaopatrzenia w wodę wzrosła o 6 punktów 
procentowych, a dla odbioru ścieków o 30 punktów procentowych.  

W kolejnym kroku podjęto próbę określenia wpływu opłat za korzystanie ze 
środowiska na koszty usług (a przez to na cenę). Wyniki, które otrzymano są zbliżone do 
wyników badań dla innych obszarów Polski. W przypadku opłat za pobór wód średnia 
wartość opłat nie przekracza 2% kosztów ogółem. Trudno jest zatem mówić o znaczącej 
roli opłat za pobór w kształtowaniu ceny usługi zaopatrzenia w wodę. Bardzo podobne 
wyniki uzyskano dla usługi odbioru i oczyszczania ścieków – udział opłat (średni) w 
koszcie jednostkowym wyniósł 1,7%. Konkluzja jest zatem następująca - opłaty za pobór 
nie są wiodącym elementem cenotwórczym. 

Badania roli odpisów amortyzacyjnych i opłat za użyczenie umożliwiły określenie 
tej składowej w strukturze kosztów. Dla zaopatrzenia w wodę jest to 17,7%, a dla 
odbioru ścieków 24,5%. Można zatem mówić o znaczących składowych kosztów. Z 
uwagi na postępujące procesy inwestycyjne można oczekiwać, że rola tej składowej 
będzie systematycznie rosnąć (wraz ze wzrostem wartości majątku trwałego, z którego 
korzystają operatorzy). 

Rezultat negatywny był wynikiem weryfikacji hipotez o wpływie formy własności 
na koszt świadczonych usług, występowaniu efektu skali czy też równoczesnego 
złożenia tych czynników. Co prawda analiza kosztów jednostkowych zdezagregowanych 
wg form własności doprowadziła do widocznych różnic w kosztach dla poszczególnych  
podzbiorowości – jednak dokładniejsze badanie uwzględniające pomiar rozproszenia 
(odległości) wartości empirycznych od wartości średnich wskazało na olbrzymie 
rozproszenie wartości rzeczywistych i brak możliwości poprawnego wnioskowania na 
podstawie wartości uśrednionych.  

Obserwacje procesów subsydiowania krzyżowego (skrośnego) pomiędzy 
poszczególnymi grupami odbiorców oraz pomiędzy zaopatrzeniem w wodę a odbiorem 
ścieków pozwoliła na sformułowanie stwierdzenia o niewielkim zakresie takiego 
zjawiska. Zidentyfikowane przepływy finansowe są małe – dla zaopatrzenia w wodę 
oraz odbioru ścieków nie przekroczyły łącznie 6 mln zł, blisko trzykrotnie mniej niż 
wyniosły dopłaty gmin do działalności wod-kan.  

Obliczenia dla szeroko rozumianego rolnictwa (wraz z leśnictwem i 
rybołówstwem) pozwoliły na określenie finansowej stopy zwrotu w wysokości 32%. 
Sama ta wartość nie jest wysoka, jednak w porównaniu do poprzednich obliczeń 
wykorzystujących dane za rok 2004 mówić można o znaczącej poprawie o 10 punktów 
procentowych. 
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Zmianie nie uległa natomiast finansowa stopa zwrotu dla przemysłu która 
niezmiennie wynosi 100%. Podmioty te ponosiły i nadal ponoszą wszystkie koszty 
związane z poborem wody na własne potrzeby, jak też i oczyszczaniem ścieków. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że odmiennie do sektora komunalnego – finansowa stopa zwrotu 
kosztów dla rolnictwa i przemysłu nie może przekroczyć 100%. Nie można bowiem 
ponieść więcej, niż wszystkie koszty. W sektorze komunalnym gdzie mamy do czynienia 
z działalnością usługową możliwe jest osiągnięcie zysku i wyższe niż 100 % stopy 
zwrotu.  

W zakresie innych (pozostałych) form korzystania z wód obliczono wskaźnik 
finansowej stopy zwrotu kosztów dla żeglugi (ok 3%). Podtrzymano także opinię o 
braku oficjalnej (rejestrowanej) partycypacji w kosztach beneficjentów programów 
obniżenia ryzyka zagrożenia powodziowego, co skutkuje stopą zwrotu równą 0%. Brak 
uczestnictwa w ponoszeniu kosztów nie jest bezwzględny, można bowiem 
zaobserwować pewne działania dostosowawcze na poziomie pojedynczych 
gospodarstw domowych – nie są one jednak w żaden sposób rejestrowane i nie 
wpływają na obniżenie wydatków publicznych na zarządzanie ryzykiem. Dla 
hydroenergetyki nie uzyskano dostępu do treści indywidualnych umów 
partycypacyjnych zawieranych pomiędzy administratorem majątku Skarbu Państwa 
(WZMiUW), a podmiotami prywatnymi. Umowy te są objęte są tajemnicą, co w efekcie 
skutkuje brakiem możliwości odniesienia przychodów do kosztów i policzenia 
jakiejkolwiek stopy zwrotu. Z uwagi na fakt zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa, 
można założyć konieczność utrzymania tego majątku w dobrym stanie, co sugeruje 
zwrot kosztów bieżących. Z drugiej strony uwarunkowana prawnie procedura nie 
naliczania odpisów amortyzacyjnych od majątku będącego we władaniu Skarbu 
Państwa wskazuje na niepełne pokrycie kosztów przez użytkowników. Brak wartości 
liczbowych uniemożliwia jakiekolwiek spekulacje. 

Obliczenie ekonomicznych stóp zwrotu wymaga oszacowania kosztów 
zasobowych i środowiskowych, a uściślając niezinternalizowanych kosztów zasobowych 
i środowiskowych. Zinternalizowane (czyli takie, które obciążają sprawcę) koszty 
zasobowe pojawiają się w postaci uiszczonych opłat za pobór wód i są ujęte na poziomie 
analizy finansowej (jako składowa kosztów). Dla kosztów środowiskowych – per 
analogia w postaci uiszczonych opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń. W niniejszych 
obliczeniach po raz pierwszy udało się oszacować niezinternalizowane koszty zasobowe 
w klasycznej postaci kosztów utraconych korzyści. W poprzednim cyklu obliczeniowym 
koszty takie nie pojawiły się na obszarze żadnego RZGW. Koszty środowiskowe 
obliczono zgodnie z przyjętą metodyką co w sumie pozwoliło na oszacowanie 
ekonomicznych stóp zwrotu na poziomie 92%, 99% i 14% odpowiednio dla sektora 
komunalnego, przemysłu i rolnictwa.  Należy zauważyć, że przyjęta metodyka pomiaru 
skłonności do ponoszenia kosztów z tytułu poprawy jakości środowiska zawsze obniża 
ekonomiczną stopę zwrotu poniżej 100%. Bez względu na jakość środowiska zawsze 
znajdzie się bowiem pewna populacja osób, dla których bieżący stan będzie nadal za 
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niski i będą one skłonne ponieść wydatki na jego poprawę. Dlatego też stóp zwrotu 
poniżej 100% nie należy rozpatrywać w kategoriach bezwzględnie negatywnych – 
ważny jest kierunek zmian czyli utrzymanie rosnących w czasie stóp zwrotu. 
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Aneks I  - Możliwość uwzględnienia inwestycji na rzecz 
cross-compliance w rachunku kosztów 
środowiskowych pracy 

 

Na terenie RWDOiPZ występują obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych. Z uwagi na rok bazowy obliczeń – 2010 
rozważania powinny referować do stanu prawnego wynikającego z: 

a) Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie nr 1/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie określenia wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 
obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych 
do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 
665). 

b) Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie nr 2/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu 
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz. 1025). 

Uściślając – nie bierze się pod uwagę projektu rozporządzenia z 12.03.2012. 

Z punktu widzenia rachunku kosztów środowiskowych istotnymi dla obliczeń danymi 
są: powierzchnia obszaru, kosztorys (przewidywany) działań. Lektura wymienionych 
rozporządzeń i dokumentów towarzyszących nie doprowadziła do ujawnienia 
kluczowej informacji – przewidywanego efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia 
zrzutu ładunku substancji biogennych (czyli zmniejszenia presji) czy też w postaci 
oczekiwanej poprawy jakości środowiska (mierzonej wskaźnikami jakości). 
Stwierdzenie to nie ma charakteru zarzutu pod adresem jakości cytowanych 
rozporządzeń. Estymacja poprawy jakości środowiska wymaga indywidualnego (w 
małej skali) modelowania mechanizmów spływu ładunków z uwzględnieniem wielu 
lokalnych współczynników: nachylenia terenu, odległości od cieków, rodzaju pokrycia 
terenu ilości infrastruktury technicznej ograniczającej spływ (płyty i zbiorniki). Koszty 
takiego modelowania mogą mieć rząd porównywalny z nakładami całego programu 
przedstawionego w załączniku 8 do rozporządzenia 2/2008. Brak takich obliczeń jest 
dość racjonalny, co nie zmienia faktu, że brak ich wyników uniemożliwia od strony 
rachunkowej korektę kosztów środowiskowych. Techniczna możliwość korekty istnieje 
i pomijając wyspecyfikowane poniżej zastrzeżenia metodologiczne można taką zmianę 
wprowadzić w kroku 3 obliczeń – widocznym na rysunku 14. W miejsce 
dotychczasowych presji rolniczych – można wprowadzić presje skorygowane – o ile 
takie zmniejszenie zostanie obliczone. Proces ten jest jednak znacznie bardziej złożony 
niż uzyskanie konkretnych wartości ograniczenia spływu dla OSN wyznaczonych na 
terenie RWDOiPZ. Znacznie poważniejszy problem wynika z samej metody wyceny 
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warunkowej prowadzonej na reprezentatywnej próbie mieszkańców – ale całego kraju. 
Wskaźnik niekorzyści z niskiej jakości wód ma charakter wysoce uśrednionego agregatu 
i z tej racji nie można go korygować o lokalnie pomierzone zjawiska. Aby skorygować 
udział rolnictwa należałoby zgromadzić dane o ograniczeniu spływu dla wszystkich OSN 
w Polsce – co wyraźnie wykracza poza zakres zadań projektu. Biorąc pod uwagę jak 
mocno uproszczone były wskaźniki spływów powierzchniowych (1 wartość dla całego 
kraju) jest wysoce prawdopodobne, że zmniejszenia spływów z OSN i tak mieszczą się 
znacznie poniżej granicy dokładności tych obliczeń.  

 

Rysunek 14. Schemat metodyczny obliczeń prowadzących do uzyskania dezagregacja 
kosztów środowiskowych pomiędzy sektory działalności gospodarczej. 

 

 

Celem weryfikacji tego ostatniego stwierdzenia przeprowadzono następująca symulację: 

1. Z pracy metodycznej „Oszacowanie kosztów środowiskowych i 
zasobowych..”opus cit.  wyłączono wartości obliczone dla RZGW w Szczecinie, ze 
szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Wykorzystano dane z tabeli 41 i 42. 
cytowanego opracowania. Przeliczniki poszczególnych ładunków – z tab.5 tego 
samego raportu. Zrzut ładunków netto przeliczonych na BZT5 wyglądał 
następująco: rolnictwo 2 683,4 tys. t , wszystkie sektory: 19 254,3 tys. t BZT5. 

2. Obliczono jednostkowy spływ netto z km2 z szeroko rozumianego rolnictwa, 
odnosząc wymieniony w punkcie 1 ładunek do powierzchni RZGW w Szczecinie z 
pominięciem obszarów zurbanizowanych (z obszarów leśnych również rejestruje 
się spływ powierzchniowy). Jednostkowy spływ wyniósł 1027 t BZT5/km2. 
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3. Przyjęto (całkowicie subiektywnie), że z OSN spływ netto jest dwukrotnie 
większy - czyli wynosi 2054 t BZT5/km2. 

4. Założono, że ograniczenie spływu wynosi 30% (również całkowicie 
subiektywnie, tym bardziej, że wartości powinny dotyczyć konkretnego roku a 
nie horyzontu 4 letniego dla którego budowany jest plan działań). Ponadto rola 
azotu w całkowitym spływie netto przeliczanym na BZT5 to zaledwie 7%. Nie 
można przesądzić, że np. dobre praktyki w nawożeniu zmniejszają wyłącznie 
spływ azotu, niemniej założenie, że spływ wszystkich ładunków zostanie 
ograniczony o 30% jest bardzo ambitne. Chodzi jednak o wykazanie, że nawet 
przy tak przeszacowanych założeniach rezultaty obliczeń są pomijalnie małe.  

5. Jednostkowe ograniczenie spływu odniesiono do powierzchni OSN (925,4 km2) – 
co znowu jest działaniem zawyżonym, bo pewną część tych obszarów stanowią 
jeziora, które biogeny akumulują ale na których to obszarach spływu się 
(technicznie ani organizacyjnie) nie ogranicza. Redukcja spływu netto wyniosła 
przy takich założeniach 570 tys. t BZT5.  

6. Zmiana bilansu spływu netto dla całego obszaru administrowanego przez RZGW 
w Szczecinie wyniosła w wyniku tak oszacowanych działań realizowanych na 
OSN 0,7%.  

Konkluzja: Nawet przyjęcie bardzo niekorzystnych założeń obliczeniowych 
wyolbrzymiających efekty działań na OSN nie powoduje znaczących zmian w wynikach 
obliczeń. Próby szacunku ograniczenia spływów netto w tonach i towarzyszące im 
koszty nie są zatem celowe. Nie uwiarygadniają obliczeń i nie podnoszą ich dokładności. 
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Tabela 2. Zestwienie danych dotyczących podmiotów świadczących usługi zbiorowegoodprowad       

1 2 3

810525483 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach zakład budżetowy gminy

320931162 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Cedynia zakład budżetowy gminy

810877503 Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z 
o.o. Pyrzyce spółka z o.o.

810156761 Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. 
z o.o. Nowogard spółka z o.o.

331104022 Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Dąbki zakład budżetowy gminy

SYMB 
OPERATORA 

/REGON/
Nazwa operatora Forma prawna operatora



810453128 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Kamień Pomorski spółka z o.o.

331406711 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Świdwin spółka z o.o.

320298635 Zakład Usług Publicznych Golczewo zakład budżetowy gminy

320482764 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
Międzyzdroje spółka z o.o.

001295339 Zakład Komunalny w Maszewie zakład budżetowy gminy

320110956 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. Chociwel spółka z o.o.

811931430 Zakład Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
Szczecin spółka z o.o.

21026410 Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Spółka 
z o.o. Myślibórz spółka z o.o.

810516461 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Wolinie zakład budżetowy gminy

330263149 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w 
Kołobrzegu spółka z o.o.

812416522 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie spółka z o.o.

810040343 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej zakład budżetowy gminy



810041236 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Moryniu zakład budżetowy gminy

330494630 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Malechowie zakład budżetowy gminy

320610765 Przesiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Płonia" w 
Barlinku spółka z o.o.

330061374 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Szczecinku spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

812524393 Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie spółka z o.o.

812695746 Zakład Uslugowo-Handlowy "Komunalnik" w 
Rzeczu spółka z o.o.

811115758 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Stargardzie Szczecińskim spółka z o.o.



810685296 Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie zakład budżetowy gminy

970550420 Zakład Usług Komunalnych w Cybince zakład budżetowy gminy

810561303 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu spółka z o.o.

812746136 Zakład usług Komunalnych w Mieszkowicach spółka z o.o.

770523233 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku zakład budżetowy gminy

211247929 Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne "Eko" w 
Rzepinie spółka z o.o.

320629581 Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie spółka z o.o.

210518705

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Pełczycach zakład budżetowy gminy

320742515 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Świeszynie zakład budżetowy gminy

970027433 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Torzymiu zakład budżetowy gminy

210022921 Miejskie Zakłady Komunalne w Kostrzyniu nad 
Odrą spółka z o.o.



810007370 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Płotach zakład budżetowy gminy

810036608 Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie zakład budżetowy gminy

330032800 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 
Koszalinie spółka z o.o.

331026517 Spódzielnia Eksploatacyjna Mewa w Klępczewie spółdzielnia

210238147 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Dębnie spółka z o.o.

810422777 Spółdzielnia mieszkaniowa Promyk w Rzeplinie spółdzielnia

330244979 Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku zakład budżetowy gminy

220278848 Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie zakład budżetowy gminy

77097513 Gmina Kołczygłowy urząd gminy

320253638 Gmina Suchań urząd gminy

210527590 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mielęcin w Krzęcinie spółdzielnia



770528472 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. spółka z o.o.

210605500 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lubiana" w Lubianie spółdzielnia

810571900 Spóldzielnia Mieszkaniowa "Cegiełka" w Stołecznej spółdzielnia

330473208 Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Szczecinku zakład budżetowy gminy

543054 Urząd Gminy Manowo urząd gminy

330920587 Gmina Ostrowice urząd gminy

320420881 GoleniowskieWodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. spółka z o.o.

812524393 Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie spółka z o.o.

812524393 Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie spółka z o.o.

812524393 Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie spółka z o.o.



        dzania ścieków na obszarze RZGW w Szczecinie

4

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

Zakres działaności operatora



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie: utrzymanie zieleni, plaży, 
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
inna działaność - utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie scieków, zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działalność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie.

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie,
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie.



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie,
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie,
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, oczyszczanie ścieków.

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - utrzymanie czystości w gminie, utrzymanie zieleni, cmentarzy, transport, remonty
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,
inna działaność - utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie utrzymanie zieleni, cmentarzy, gospodarka mieszkaniowa, 
utrzymanie dróg, transport gminny
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, inne / jakie usługi specjalistyczne budowlane
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, oczyszczanie 
ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, oczyszczanie 
ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, oczyszczanie ścieków,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie C.O.; usługi pogrzebowe
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych,
inna działaność - inne / jakie zarządzanie nieruchomości



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie



5 6 7

Zachodniopomorskie policki Police

Zachodniopomorskie gryfiński Cedynia

Zachodniopomorskie pyrzycki Gmina Pyrzyce

Zachodniopomorskie goleniowski, gryficki, kamieński, stargardzki, 
gryfiński, łobeski

Nowogard, Brojce, Kamień Pomorski, 
Przybiernów, Stara Dąbrowa, Dobrzany, 
Stare Czarnowo, Osina, Węgorzyno

Zachodniopomorskie sławieński Darłowo

 
Miejsce działalności 

GminaPowiatWoj.



Zachodniopomorskie kamieński Kamień Pomorski

Zachodniopomorskie świdwiński Świdwin

Zachodniopomorskie kamieński Golczewo

Zachodniopomorskie kamieński Międzyzdroje

Zachodniopomorskie goleniowski Maszewo

Zachodniopomorskie stargardzki Chociwel

Zachodniopomorskie Szczecin, policki Szczecin, Dobra Szczecińska. Police

Zachodniopomorskie myśliborski Myślibórz

Zachodniopomorskie kamieński Wolin

Zachodniopomorskie kołobrzeski, świdwiński Kołobrzeg, Gościno, Dygowo, Rymań, 
Siemyśl, Ustronie Morskie, Sławoborze

Zachodniopomorskie gryfiński Chojna

Zachodniopomorskie gryfiński Widuchowa



Zachodniopomorskie gryfiński Moryń

Zachodniopomorskie stawnicki Malechowo

Zachodniopomorskie myśliborski Barlinek

Zachodniopomorskie szczecinecki Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, 
Grzmiąca, Szczecinek Miasto i Gmina

Zachodniopomorskie koszalińskie Biesiekierz

Zachodniopomorskie koszalińskie Bobolice

Zachodniopomorskie białogardzki Białogard (Gmina)

Zachodniopomorskie białogardzki Białogard (Miasto)

Zachodniopomorskie białogardzki Karlino

Zachodniopomorskie świdwiński Polczyn Zdrój

Zachodniopomorskie świdwiński Rąbino

Zachodniopomorskie białogardzki Tychowo

Zachodniopomorskie pyrzycki Przelewice

Zachodniopomorskie choszczeński Recz

Zachodniopomorskie stargardzki Stargard Szczeciński



Zachodniopomorskie policki Nowe Warpno

Zachodniopomorskie słubicki Cybinka

Zachodniopomorskie Świnoujście Świnoujście

Zachodniopomorskie gryfiński Mieszkowice

Zachodniopomorskie bytowski Miastko

Lubuskie słubicki Rzepin

Zachodniopomorskie gryficki Rewal

Zachodniopomorskie choszczeński Pełczyce

Zachodniopomorskie koszalińskie Świeszyno

Lubuskie sulęciński Torzym

Lubuskie gorzowski Kostrzyn nad Odrą



Zachodniopomorskie gryficki Płoty

Zachodniopomorskie kamieński Dziwnów

Zachodniopomorskie koszaliński Koszalin

Zachodniopomorskie świdwiński Świdwin

Zachodniopomorskie myśliborski Dębno

Zachodniopomorskie stargardzki Dolice

Zachodniopomorskie drawski Czaplinek

pomorskie bytów Trzebielino

pomorskie bytowski Kołczygłowy

Zachodniopomorskie stargardzki Suchań

Zachodniopomorskie choszczeński Krzęcin



Zachodniopomorskie słupski Słupski, Kobylnica

Zachodniopomorskie choszczeński Pełczyce

Zachodniopomorskie gryfiński Trzcińsko-Zdrój

Zachodniopomorskie szczeciniecki Gmina Szczecinek

Zachodniopomorskie koszaliński Manowo

Zachodniopomorskie drawski Ostrowice

Zachodniopomorskie goleniowski Goleniów

Zachodniopomorskie stargardzki Dolice

Zachodniopomorskie pyrzycki Warnice

Zachodniopomorskie stargardzki Kobylanka



8 9 10 11 12 13

NIE 135,4 1323,1 1317,2 5,8

TAK
(Zakład Remontowo-Budowlany przy 

Urzędzie Miejskim w Cedyni)
15,8 114,0 112,5 1,5 0,0

NIE 38,5 594,4 397,3 103,6 93,5

NIE 102,3 1817,0 1495,0 275,0 47,0

NIE 11,0 35,0 18,0 0,0 17,0

długość 
czynnej sieci 

kanalizacyjnej
(bez przyłączy) 

[km]

ścieki odprowadzane
[tys.m3/rok]

ogółem gosp. domowe
inne

(w tym 
deszczowe)

przemysł

czy w ostatanich 2 latach nastąpiła zmiana 
formy działalności operatora (podać 

poprzednią formę działalności)



NIE 31,1 366,6 279,9 86,7

NIE 12,4 40,4 40,4

NIE 9,5 139,0 136,0 3,0

NIE 32,1 554,9 317,8 8,0 229,0

NIE 14,7 102,8 84,8 0,0 18,0

NIE 10,3 128,0 108,1 14,9 5,0

NIE 604,6 19345,0 15217,1 2283,2 1844,7

NIE 29,3 516,0 414,0 23,0 79,0

NIE 40,2 202,7 173,0 7,5 22,2

NIE 846,0 7172,0 2641,0 2082,0 2449,0

NIE 22,6 488,7 251,6 84,6 152,5

NIE 11,0 39,5 32,9 6,6



NIE 4,7 74,0 63,0 11,0

NIE 26,0 67,2 65,4 1,8

NIE 35,1 1196,0 704,8 115,3 375,9

NIE 244,0 2112,1 1909,4 61,2 141,5

NIE 13,5 84,7 67,9 16,8

NIE 26,1 180,3 160,2 20,1

NIE 37,0 56,4 56,4

NIE 59,2 905,6 682,3 223,3

NIE 30,9 205,2 191,8 13,4

NIE 37,4 567,7 502,8 64,9

NIE 9,3 37,4 33,8 3,6

NIE 27,1 133,5 94,0 39,5

NIE 46,0 59,3 51,2 8,2

NIE 12,4 158,0 113,0 45,0

NIE 152,1 3101,1 2818,9 282,2



NIE 16,0 52,0 50,0 2,0

NIE 30,4 117,0 90,0 27,0

NIE 107,4 4103,9 1547,5 54,8 2501,6

NIE 69,4 150,6 125,0 0,0 25,6

NIE 82,6 678,2 380,9 30,1 267,1

NIE 29,2 300,5 256,4 44,1

NIE 75,7 976,6 280,7 695,9

NIE 68,4 123,6 123,6

NIE 105,3 236,8 236,8

NIE 25,0 178,0 178,0

NIE 28,8 1680,0 519,6 669,6 490,8



NIE 23,8 198,7

NIE 30,0 643,8 281,9 361,9

NIE 188,0 6116,5 4791,3 1325,2

NIE 1,0 16,0 16,0

70,6 580,5 484,4 0,0 96,1

NIE 2,0 11,0 11,0

NIE 33,0 267,9 237,0 30,9

NIE 20,7 62,8 51,4 11,4

NIE 32,4 74,2 68,1 6,1

NIE 6,0 62,0 53,0 9,0

NIE 10,1 41,3 41,3



NIE 366,0 5354,7 3993,8 733,7 627,286

NIE 14,2 49,6 49,6

NIE 2,3 28,0 27,0 1,0

NIE 31,7 63,9 63,9

NIE 18,0 189,0 189,0 0,0 0,0

NIE 8,2 33,0 33,0 0,0 0,0

NIE 134,6 1225,0 1166,0 59,0

NIE 48,0 117,9 97,6 20,2

NIE 22,0 42,1 35,4 6,7

NIE 31,0 78,1 57,0 21,1



14 15 16 17 18 19

31 730

2 133 1 0 2 133

13 500 1

35 001 6 14 1 1 260 32 641

900 2 900

szacunkowa 
liczba 

ludności 
korzystającej 
z kanalizacji 

[osoby]

Liczba oczyszczalni wg typów
[szt.]

szacunkowa liczba ludności korzystające     
typów

[osoby]

mechaniczna
z podwyższonym 

usuwaniem 
biogenów

mechaniczna biologicznabiologiczna



9 100 1 9 100

1 530 5 1 530

2 747 1 2 747

6 680 2 6 680

3 200 0 1 0 0 3 200

3 265 1 1 3 265 3 265

404 000 1 2

13 501 1 4 196

5 200 2 5 200

71 367 9 4 6 609

6 000 1

1 960 1 2 500



1 650 1 3 100

2 015 1 7 621 1 394

15 000 3

55 000 8 1 17 451

1 932 1 1 1 260 300

5 816 6 1 1 348

1 978

21 595 1

7 299 1 7 299

9 436 1

1 269 1

3 340 1 1 160

3

3 500 1 3 500

68 939 1



1 243 1 1 243

3 949 1 1 1

38 662 1

6 600 1 6 600

15 450 2 14 400

6 480 2 6 480

3 655 1 3 655

5 860 3 5 860

5 596 5 2 290

3 728 2 1 6 228

17 616 1



5 970 1 1 1 370 400

4 300 1 4 300

101 091 1

440 1 440

16 860 1 1 60

115 1 115

7 577 1 7 577

2 110 2 2 110

3 300 1 2 2 780 520

1 500 1 1 500

1 458 1 3 340 1 118



110 000 1 110 000

1 826 5 1 826

460 1 460

3 200 2 3 200

3 700 2 3 700

517 1

26 682 2 769 1 812

2

2

2



20 21 22 23 24 25

0 0,0 123,0 0,0 0,0 123,0

13 500 2501,0

1 100 24,0 1724,0 69,0 24,0 1531,0

35,0 35,0

ścieki oczyszczane, w tym bez ściek   
oraz bez wód infiltracyjnych [t

mechaniczna biologiczna 

z 
podwyższonym 

usuwaniem 
biogenów

biologiczna mechaniczna

ścieki dopływające do oczyszczalni łącznie z 
dowożonymi
[tys.m3/rok]

   ej z oczyszczalni wg 

z podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów



531,0 367,0

40,4 40,4

139,0 118,0

804,8 791,2

0 0,0 102,8 0,0 0,0 102,8

128,0 128,0 123,0 123,0

404 000 113,4

13 305 4,0 781,0 4,0

445,0 165,0

64 758 244,0 6923,0 205,0

6 000 488,7

52,5 39,5



74,0 63,0

15 000 1196,0

41 300 592,0 3157,0 516,0

1 400 6,0 56,0 51,0 5,0 47,0

4 468 15,0 241,0 15,0

21 595 1722,0

360,0 211,0

1379,0

1 269 38,0

3 180  1,0 179,0 1,0

113,0 113,0

69 631 6874,0



56,0 56,0

117,0 117,0

39 508 4103,9

182,6 182,6

678,2 519,9

301,0 269,0

2 306,0 2 306,0

123,7 123,7

163,6 146,3

105 202,0 3,0 202,0

17 616 1680,0



5 200 11,0 8,0 174,0 10,0 7,0

994,0 994,0

108 000 9393,0

16 800 1,8 578,7 1,8

11,0 11,0

303,0 268,0

62,0 62,0

62,6 11,6

62,0 62,0

12,0 29,3 12,0 29,3



6 905,0 1 551,0

49,6 49,6

28,0 28,0

63,9 53,8

189,0 189,0

517 1,0

24 101 18,0 40,0



26 27 28 29 30 31

5 678 848,69 5 136 378,79 24 228,70 518 241,20 5 678 848,69

0,0 388 849,81 383 733,37 5 116,44 388 849,81

526,0 2 948 857,00 1 970 660,00 513 963,00 464 234,00 2 948 857,00

67,0 5 742 954,96 4 725 216,11 869 186,91 148 551,94 5 094 799,00

148 060,00 88 836,00 0,00 59 224,00 148 060,00

     ków opadowych 
    tys.m3/rok]

odbiorcy 
przemysłowi

wg taryfowych grup odbiorców

ogółem

pozostali 
odbiorcygosp. domowe

Wartość przychodów z tytułu odprowadzania ścieków
[zł]

wg  

za ilość 
odprowadzanych 

ścieków

z podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów



1 738 986,60 1 321 629,96 417 356,64

150 147,00 150 147,00 150 147,00

438 810,00 429 339,28 9 470,72 438 810,00

2 295 265,07 1 306 323,31 32 861,07 956 080,69 2 295 265,07

0,0 431 994,15 356 353,15 0,00 75 641,00 431 994,15

435 685,00 373 977,00 36 621,00 25 087,00 435 685,00

26407,3 81 972 500,00 64 632 500,00 9 723 200,00 7 616 800,00 81 972 500,00

533,0 1 961 995,80 1 575 680,20 386 315,60 1 961 995,80

1 131 643,00 1 055 296,00 76 347,00 926 912,00

4538,0 22 440 827,68 11 921 869,38 3 224 904,70 7 294 053,60 20 213 199,44

336,2

222 474,60 185 301,63 37 172,97 0,00 222 474,60



288 396,00 288 396,00 262 659,00

297 503,00 288 406,31 9 096,69 297 503,00

820,1 2 763 700,00 1 614 558,00 358 992,00 790 150,00 2 763 700,00

1634,0 12 846 517,17 11 613 814,64 372 187,22 860 515,32 11 034 759,48

51,0 613 109,58 483 591,84 129 517,74 526 302,00

128,0 1 328 937,58 1 181 315,08 147 622,50 1 123 049,61

561 896,46 561 896,46 405 954,07

967,0 3 570 540,28 2 737 278,74 833 261,54 3 570 540,28

1 727 270,80 1 616 482,74 110 788,06 1 187 110,81

2 085 216,30 1 883 112,51 202 103,79 2 054 048,10

375 953,26 339 685,06 36 268,20 208 031,60

130,0 1 189 547,63 841 570,06 347 977,57 954 424,75

655 513,00 655 513,00 600 244,00

473 787,00 338 847,66 0,00 134 939,34 473 787,00

3040,1 13 446 731,95 11 699 287,70 882 044,70 865 399,55 13 446 731,95



193 598,00 192 669,00 929,00 124 431,00

509 782,00 434 285,00 75 497,00 327 110,00

4103,9 10 617 219,66 7 563 534,20 37 970,46 3 015 715,00 7 525 796,00

588 110,00 487 995,00 100 115,00 550 450,00

1 596 038,00 1 188 881,00 97 500,00 309 657,00 1 538 982,00

934 431,00 797 298,20 137 132,80 0,00 919 800,00

4 587 896,73 4 587 896,73 4 471 140,49

748 414,00 748 414,00 0,00 0,00 727 492,00

633 100,00 525 000,00 108 100,00

3,0 444 878,00 444 878,00 444 878,00

1361,8 5 383 875,00 1 926 847,00 2 660 350,00 796 678,00 5 383 875,00



168,0 0,00

2 507 335,58 1 042 174,48 1 465 161,10 2 459 025,78

9393,0 17 631 576,00 14 273 647,00 3 357 929,00 17 631 576,00

0,00

578,7 2 550 446,10 2 128 350,24 422 095,86 2 550 446,10

24 750,00 24 750,00 21 757,00

1 404 294,00 1 404 294,00 1 185 900,00

197 820,00 161 910,00 35 910,00

187 200,00 171 810,24 15 389,76

126 000,00 120 000,00 6 000,00 126 000,00

136 465,20 136 465,20 136 465,20



22 158 760,00 16 526 943,46 3 035 988,35 2 595 828,20 21 302 470,00

246 684,00 246 684,00 235 600,00

96 000,00 96 000,00

135 630,00 135 630,00

371 953,00 371 953,00 0,00 0,00

45,0 37 490,77 37 490,77 37 490,77

1167,0 6 019 215,36 5 729 310,29 0,00 289 905,07 5 154 955,41

718 159,00 594 779,12 123 379,88 627 773,00

228 505,00 192 251,78 36 253,22 228 505,00

505 301,00 368 700,63 136 600,37 448 560,00



32 33 34 35 36 37

4,15 4,15 4,15 4,15

4,17 4,17 4,17

5,16 5,16 5,16 3,74

373 893,49 274 262,47 4,40 4,40 4,40 23,01

0,00 0,00 3,84 5,06 3,84

pozostali 
odbiorcygosp. domowe gosp. domowena cele 

produkcyjne
za stawki opłat 

abonamentowych

Wysokość ce        
ścieków do pu     

taryfowych g    

Wysokość cen na koniec roku za odprowadzanie i 
oczyszczanie ścieków do kanalizacji zbiorczej 

(NETTO) wg taryfowych grup odbiorców usług 
[zł/m3] 

     w

 rodzajów należności

dopłata gmin



4,82 4,82 4,82 4,82

3,51

5,52 5,52 5,52

4,11 4,11 4,11 6,46

4,44 4,44 4,44 4,44

4,12 4,12 4,12 4,12

4,28 4,28 4,28 6,48

3,80 3,80 3,80

52 706,00 152 025,00 5,35 5,35 5,35

2 227 628,24 4,67 5,06 5,05

3,43 3,43 3,43 3,43

4,30 4,30 4,30 4,30



25 737,00 4,49 15,23

3,72 4,36 3,72

3,37 3,37

1 811 757,69 6,65 6,65 6,65 5,72

86 807,58 7,21 7,21

205 887,97 7,37 7,37

155 942,39 10,20 10,20

3,55 3,55

540 159,99 8,28 8,28

31 168,20 3,73 3,73

167 921,66 10,06 10,06

235 122,88 8,81 8,81

55 269,00 7,62

4,30 4,30 4,30

4,22 4,22 4,22 28,45



69 167,00 4,95 4,95 4,95 4,84

182 672,00 3,53 3,59

3 091 423,66 2,92 0,76 4,92

37 660,00 3,65 3,65

57 056,00 3,14 3,14 3,14 3,14

14 631,00 4,28 4,28 4,28

116 756,24 4,89

20 922,00 5,98 5,98

5,00 7,50

2,97 2,97 2,97 2,97

3,72 4,06 4,52



48 309,80 3,96 3,96 3,96

2,87 2,87 2,87

4,82 4,82 16,00

2 993,00 2,25

218 394,00 5,79 4,51

3,15 3,15 3,15

2,52 2,52 2,52 2,52

2,86 2,86 2,86

3,21 3,31 17,37



856 290,00 4,10 4,10 4,10

11 084,00 4,44

3,27 3,27 3,27

4,65 8,88 4,65

5,11

3,72 3,72 7,81 7,81

234 619,95 629 640,00 4,59 4,59 4,59

90 386,00 5,43 5,43

5,43 5,43

56 741,00 5,75 5,75



38 39 40 41 42 43

4,15 4,15 2 057 596,74 410 548,51 1 057,62

399 690,41 0,00 0,00

2 945 430,00 182 108,00 150 679,00

23,01 23,01 5 159 178,90 214 327,23 566 739,79 276 520,35

5,06 153 262,00 0,00 0,00 0,00

ogółemna cele 
produkcyjne

amortyzacja

   

opłata za 
dzierżawę 
/użyczenie 
środków 
trwałych

podatek od 
nieruchomości

pozostali 
odbiorcy

      en  na koniec roku za przyjęcie 
  unktów zlewnych (NETTO) wg 

 grup odbiorców usług [zł/m3]



4,82 4,82 1 283 350,00 8 779,00 1 440,00 236 895,00

168 251,60

5,52 577 236,00 106 728,00

1 338 911,47 15 921,17 332 282,00 9 389,44

4,44 4,44 493 233,00 36 000,00 36 007,00 11 367,00

4,12 4,12 385 809,00 7 629,00 21 624,00 5 856,00

57 733 300,00 11 357 000,00 9 570 126,93 89 475,94

3,80 2 202 834,18 56 910,73 308 106,00 153 000,00

5,35 1 121 807,00

21 660 511,88 4 277 506,83 2 590 181,64

3,43 3,43

4,30 4,30 209 977,99



274 475,00

4,36 260 510,00 4 500,00

2 432 400,00 392 900,00 78 900,00

5,72 5,72 10 848 107,46 1 902 477,07 1 166 789,55

674 584,25 126 416,52 100 029,00

1 094 976,09 189 116,38 192 238,00

600 807,85 115 113,12 100 467,00

3 478 074,73 848 017,33 428 205,00

1 662 030,96 472 243,92 251 827,00

2 693 493,52 260 189,83 271 908,00

318 576,16 59 724,07 37 972,00

1 051 814,78 161 363,17 154 188,00

650 664,00 8 121,00 49 488,00

4,30 4,30 455 730,00 4 526,00 49 488,00

28,45 28,45 13 068 262,00 3 348 197,74 692 428,02



4,84 4,84 194 111,00 15,00

524 112,00 100 300,00 88 380,00

8 654 490,13 2 078 242,43 848 323,43 123 199,95

597 464,00 8 298,00 20 865,00 1 000,00

3,14 3,14 1 713 628,00 2 866,00

1 017 739,00 125 590,00

3 397 774,64 475 605,88 278 921,38

678 350,00 32 857,00 5 635,00

1 149 600,00

2,97 2,97 445 600,00 68 500,00 35 000,00

4 804 505,00 1 384 346,00 292 420,00 16 872,00



2 329 294,52 258 528,79

5,90 17 497 498,00 3 571 855,00 1 323 747,00

16,00 16,00 2 505 866,93 388 121,60 222 658,40

24 750,00 170,00

1 336 534,00 273 818,00

197 820,00

2,52 2,52 179 300,00

2,86 126 000,00 20 000,00

17,37 122 774,02 8 247,30



20 864 955,74 8 896 808,21 1 451 500,21

232 217,00 4 950,00 5 142,00

62 096,00 600,00 900,00

388 742,00

770 939,00 4 157 000,00

7,81 7,81 207 000,00

5 999 895,93 1 849 152,54 155 997,29

718 159,00 5 770,00 148 421,00

228 505,00 5 068,00 7 779,00

505 301,00 5 716,00 31 905,00



ogółem ścieki bytowe ścieki 
komunalne

ścieki 
przemysłowe

ścieki 
pozostałe

44 45 46 47 48 49 50

20 743,06

6 060,00  0,00 0,00

93 000,00 62 160,00 10 794,00 16 203,00 3 843,00

1 992 421,00

3 269,00 0,00 0,00 0,00

opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków

opłaty 
podwyższone za 
korzystanie ze 
środowiska w 

zakresie 
odprowadzania 

ścieków

koszty eksploatacji i utrzymania

kary za 
korzystanie ze 
środowiska w 

zakresie 
odprowadzania 

ścieków

Wartość kosztów z tytułu odprowadzania ścieków
[zł]



18 062,00

1 101,00 1 101,00

10 240,00 10 240,00

62 102,00 62 049,00 53,00

12 375,00 12 375,00

5 938,00 5 938,00

620 200,00 620 200,00 53 100,00

43 275,00 39 440,00 3 835,00

12 668,00 12 668,00

177 449,56 6 054,89 171 394,67

5 256,00



3 700,00 3 700,00

7 288,00 7 288,00

49 535,00 49 535,00 169,00

157 315,00

5 411,17

14 800,89

14 133,40

53 400,03

24 152,00

25 890,38

1 552,77

3 403,32

11 437,00

12 884,00 12 884,00

347 733,00



9 456,00 9 456,00

6 000,00

123 199,95

11 135,00 11 135,00

17 342,32 17 342,32

10 270,00 10 270,00

0,00

0,00 2 077,00

15 069,00 15 069,00

17 000,00 17 000,00

45 330,00 45 330,00



0,00

27 455,94 12 022,10 15 433,84

188 481,00 188 481,00

0,00

26 517,00 26 517,00

894,00 894,00 1 606,00

14 975,00 14 975,00

5 687,00 5 687,00

4 512,00 4 512,00

3 000,00 3 000,00

2 842,00 2 842,00



196 440,00 196 023,00 417,00

2 783,00 2 783,00

2 000,00 2 000,00

2 963,00 2 963,00

5 057,00

637,00 637,00

70 360,88

7 166,00

2 570,00

17 338,00



Środki trwałe są 
własnością

51 52 53 54 55 56

1,00% c

0,00 X b

X 0,75% a 0,10%

213 190,59 X c 9,84%

0,00 X b 0,00%

rezerwa na 
należności 

nieregularne, 
odsetki, raty 

kapitałowe ponad 
wartość 

amortyzacji

Marża zysku
[%]

wg niższej 
stawki - jakiej 

a - w całości operatora
b - częściowo operatora, 
częściowo gminy, ale od 

części dzierżawionej 
/użyczanej nie jest 
pobierana opłata

c - częściowo operatora, a 
od reszty pobierana jest 

opłata

w ogóle nie 
jest naliczany

Podatek od nieruchomości w kategorii 
"budowle" naliczany przez gminę

wg stawki 
maksymalnej 

2 %

     



X c 35,50%

X a -10,76%

X b -5,49%

X c 38,43%

0,10% a

X b 15,00%

X a 2,00%

2,04%

X b 0,88%

X a 3,60%

X b

X b 5,94%



X b 5,43%

36 993,00 X 14,20%

29 300,00 X a 13,60%

1 361 185,79 X a 18,00%

13 840,04 X a

37 617,15 X a 21,37%

17 643,49 X a

81 652,77 X a 2,66%

27 814,44 X a 3,93%

506 794,10 X a

2 866,60 X a 18,01%

11 786,61 X a 13,09%

3 650,00 X b 0,75%

1,00% b 4,28%

437 289,00 0,70% a 2,00%



X b 10,00%

X b

313 765,65 X 1,00% a 18,50%

1,00% c

1 500,00 X b

30 532,00 X c

1,00% a 35,03%

X 10,33%

X a

X a

721 519,00 X c 12,06%



a

X b 7,64%

70 776,00 X b 0,77%

84 644,18 1,00% a 1,80%

1,00% a

X b 4,80%

X b 0,00%

X a 4,41%

X a 0,00%

4 000,00 X a 11,93%



X b 8,84%

0,20% a 11,00%

X a 3,45%

X a

X a

X a

119 997,92 a 0,32%

5 677,00 X b 0,00%

4 362,00 X b 0,00%

4 774,00 X b 0,00%



57 58

-10 840,60 -10 840,60

3 427,00 2 810,00

583 776,06 472 858,61

-5 202,00 -5 202,00

Wynik 
finansowy 

brutto              
[zł] 

Wynik 
finansowy netto          

[zł]



455 636,60 369 065,65

-18 104,60 -18 104,60

-31 698,00 -31 698,00

956 353,60 882 162,80

-61 238,85 -61 238,85

29 849,00 22 746,00

24 239,20 19 633,75

44 894,16 34 700,16

9 836,00 9 836,00

780 315,80 632 055,80

12 481,49 12 125,98



14 895,00 13 921,00

36 993,00 29 964,33

331 300,00 268 400,00

1 998 409,71 1 766 281,33

-32 782,50 -32 782,50

233 961,49 196 606,29

-38 911,39 -38 911,39

92 465,55 77 702,14

65 239,84 54 823,39

-608 277,22 -608 277,22

57 377,10 48 216,05

137 732,85 115 741,89

4 849,00 3 927,69

19 501,00 18 057,00

400 254,00 324 206,00



-513,00 -513,00

-14 330,00 -14 330,00

1 962 729,53 1 589 810,92

-9 354,00 -9 354,00

-117 590,00 -117 590,00

-83 308,00

1 190 122,09 963 998,89

70 064,00 56 751,84

-516 500,00 -418 365,00

-722,00 -722,00

579 370,00 469 289,70



178 041,06 144 213,26

134 078,00 108 603,18

45 079,37 45 079,37

0,00 0,00

67 760,00 54 885,60

0,00 0,00

7 900,00 6 399,00

0,00 0,00

14 649,56 14 649,56



1 293 804,26 1 021 199,70

14 467,00 11 210,00

2 140,00 2 000,00

-253 112,00

-398 986,00

-169 509,23

19 319,43 15 648,74

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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w polu dotyczącym własności środków trwałych w ankiecie wpisane "przekazane przez gminę w nieodpłatne 
użytkowanie, zarząd, na stanie zakładu"
Szacunkowa liczba użytkowniuków ustalona na podstawie rozmowy telefonicznej(ok. 80% ludności gminy).
Skorygowano informacje dotyczące własności majątku, w ankiecie błędnie zaznaczono wartość "a".
Brak oczyszczalni w zakresie eksploatowanego majątku, ścieki przekazywane na oczyszczalnie ścieków będącą 
własnością zakładów azotowych.
Nie podano kosztów ogółem w podziale woda, ścieki z uwagi na brak wiarygodnej ewidencji.
Wartośc przychodów w podziale na taryfowe grupy odbiorców w ankiecie podano łącznie - przeliczenie własne na 
podstawie zużycia (jednakowe stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców) - potwierdzono w rozmowie 
telefonicznej.
Uzupełniono informację dotyczącą środków trwałych.
W wyniku rozmowy telefonicznej uzupełniono dane dotyczące ilości ścieków dopływających do oczyszczalni.
Na obszarze funkcjonowania operatora gmina stosuje zróżnicowane stawki podatku - dla majątku dotyczącego 
infrastruktury wodno - ściekowej stosowana jest stawka w wysokości 0,75% wartości budowli, dla pozostałych budowli 
maksymalna stawka 2% ; w ankiecie w pozycji dotyczącej stawek podatku od nieruchomości w pozycji "a. wg stawki 
maksymalnej 2%" wpisano kwotę 6068, 
w pozycji "b. wg niższej stawki - jakiej" dopisano 0,75 i wpisano kwotę 55000
Z uwagi na zrożnicowanie stawek opłat na obszarze obsługiwanym przez podmiot (różne stawki w poszczególnych 
gminach), w ankiecie podano stawkę uśrednioną dla całego obszaru za cały rok. Na podstawie prowadzonej ewidencji 
przychodów podanie szczegółowego rozbicia źródeł przychodów na poszczególne grupy odbiorców jest niemożliwe 
wprost i wymagałoby znacznego nakładu czasu i pracy nad dokumentami źródłowymi, stąd podmiot nie zamiescił 
danych w ankiecie
Podział przychodów wg taryfowych grup odbiorców wg własnego oszacowania
Stosowane stawki taryfowe nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w kategoriach zawartych w ankiecie, lecz 
odnoszą się do kategorii ilosci dostarczanych ścieków; w praktyce oznacza to podział na gospodarstwa domowe i 
pozostałych użytkowników, którzy w strukturze przychodów dodatkowo podzieleni zostali na odbiorców przemysłowych 
i pozostałych na podstawie odrębnej ewidencji
Właścicielem majątku jest Gmina, która przekazała go w nieodpłatne użytkowanie 
Stawki opłat zweryfikowane w rozmowie telefonicznej.

Uwagi



W ankiecie błędnie podano szacunkową wartość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej na podsatwie kartotek, na 
podsatwie rozmowy telefonicznej skorygowano wartość
Wynik finansowy brutto oraz stawkę marży obliczono na podstawie własnych formuł, brak danych w ankiecie
W ankiecie dane dotyczące źródeł przychodów zamieszczono omyłkowo w błędnych komórkach; telefonicznie 
potwierdzono źródła przychodów, które w praktyce sprowadzają się do gospodarstw domowych i pozostałych 
odbiorców, odbiorcy przemysłowi stanowią kategorię marginalną i nie są odrębnie ewidencjonowani; przesunięto 
wartości przychodów do kategorii pozostałych odbiorców
Telefonicznie ustalono, iż majatek stanowi wartość gminy i jest przekazany w odpłatne użytkowanie
Telefonicznie ustalono, iż w 2010 roku naliczana była stawka podatku od nieruchomości dla budowli w kwocie 2%

W ankiecie podano jedynie koszty bezpośrednie eksploatacji; po rozmowie telefonicznej do kosztów ogółem doliczono 
alokowane koszty ogólne

Oszacowanie przychodów w podziale według taryfowych grup odbiorców potwierdzone w rozmowie telefonicznej.

Zaznaczone dane uzgodnione telefonicznie
W pozycji szacunkowa liczba ludności wskazani jedynie stali mieszkańcy; w sezonie letnim oraz w weekendy liczba 
ludności na obszarze gminy może okresowo sięgać do 80 tys.
Dane przychodowo-popytowe uzgodnione ostatecznie w rozmowie telefonicznej.
Uzupełniono dane dotyczące amortyzacji na podstawie rozmowy telefonicznej.
Na obszarze funkcjonowania operatora znajduje się oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ; dane zamieszczone 
poprzednio w ankiecie skorygowano na podstawie rozmowy telefonicznej zamieszczając je w pozycji "biologiczne".
Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna, te same dane zamieszczone osobno w kategoriach  "mechaniczna" i 
"biologiczna"
Obszary działania inne dla wody i ścieków
Ceny za przyjęcie ścieków do punktów zlewczych - podane jako średnioroczne
W ankiecie nie podano nr REGON - znaleziono w internecie
Dane zaznaczone kolorem beżowym uzgodniono na podstawie rozmowy telefonicznej.
Brak szacunków dotyczących przypożądkowania użytkowników do poszczególnych oczyszczalni.
Brak danych dotyczących ścieków dopływających do oczyszczalni.

W ankiecie nie zamieszczono danych dotyczących szacowanej liczby ludności korzystającej z kanalizacji; dane te 
zamieszczono na podstawie wskazanej szacunkowej liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

w ankiecie nie podano numeru REGON, wyszukano w internecie
Dane dotyczące miejsca działalności uszczegółowiono w rozmowie telefonicznej.

W ankiecie ze względu na brak zgody prezesa na udostępnienie danych nie zostały wypełnione dane dodatkowe 
przychodów z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
Kwestie podatku od nieruchomości ciężkie do zdefiniowania z uwagi na zóżnicowaną strukturę majątkową; zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVII/ 311 /2009 z dnia 12 listopada 2009 oraz z uwagi na potwierdzony telefonicznie 
fakt, że podatek od nieruchomości występował w strukturze kosztów, należy domniemywać, iż przynajmniej w części 
podatek od nieruchomości był naliczany (a w takim wypadku wg stawki 2%)
W ankiecie nie podano numeru REGON, wyszukano w internecie
W pozycji dotyczącej własności środków trwałych nie zaznaczono konkretnej pozycji, wpisano jedynie "gminy" - w 
rozmowie telefonicznej potwierdzono, że majątek jest nieodpłatnie użyczany oraz że podatek od nieruchomości nie jest 
naliczny
W komórce dotyczącej ilości dopłaywających na oczyszczalnię ścieków wpisano jedynie ilość ścieków dowożonych; na 
podsatwie rozmowy telefonicznej skorygowano dodając ilość ścieków doppływających
Wartości przychodów w podziale na wymagane kategorie ustalone w rozmowie telefonicznej



zaopatrzenie w wodę dotyczy tylko miasta Moryń natomiast odprowadzenie dotyczy miasta Moryń oraz wiosek 
należących do gminy Moryń zaklad oczyszcza dla 1650 os., a dowożone są od 1450 os.
Dane zaznaczone kolorem beżowym skorygowane i uzupełnione na podstawie bezpośrednich rozmów telefonicznych;
Dane dotyczące przychodów ze sprzedaży oszacowane na podstawie danych dotyczących sprzedaży, podmiot prowadzi 
ewiencję przychodów w układzie - oczyszczane na oczyszczalni mechanicznej (187 897 zł) i oczyszczane na 
oczyszczalniach biologicznych (109 606 zł)

Spółka jako podmiot prawa handlowego powstała w roku 2009, wczesniej na majątku gminnym funkcjonowała spółka 
wodna (w oparciu o prawo wodne), obecny podmiot nie jest jednak następcą prawnym - potwierdzane w rozmowie 
telefonicznej

Ankieta jest zbiorówką. Ceny są zbiorowe - przedstawione w ankietach są średnimi cenami jakie by obowiązywały w 
przypadku wspólnej taryfy. W rzeczywistości każda gmina z wyjątkiem gminy szczecinek (ta ma cenę jak dla miasta 
Szczecinek) ma odrębnie uchwalane taryfy więc i inne ceny.
Dane ilościowe nie podane w tysiącach, skorygowano samodzielnie

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

Brak danych dotyczących liczby ludności; jedyne dane to związane z podpisanymi umowami, szacunki na podstawie 
banku danych lokalnych wskazują na średnią dla wskazanych powiatów 3,04 osób na mieszkanie, ale takie oszacowanie 
by było obarczone sporym błędem, gdyż umowy mogą być podpisane z grupowymi odbiorcami typu spółdzelnie itp.
W zakresie ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni i oczyszczanych, jedyne dostępne dane to te dotyczące 
sprzedaży usług - można w ostateczności się posłużyć
Skorygowano dane dotyczące przychodów wg podziałów - w ankiecie zamieszczono dane bilansowe odnoszące się do 
stanu należności na koniec roku; po rozmowie telefonicznej skorygowano dane zgodnie z duchem zadanego pytania
Ponadto w uzgodnieniu z podmiotem oszacowano podział przychodów wg taryfowych grup odbiorców w odniesieniu do 
danych popytowych
W ankiecie nie podano nr REGON - wyszukano w internecie,
Oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów; w ankiecie wskazano w dwóch miejscach (tj. 
mechaniczna i z podwyższonym usuwaniem biogenów) bliźniacze dane, korektę uzgodniono i potwierdzono w rozmowie 
telefonicznej



Skorygowano dane dotyczące przychodów - do ceny ścieków gmina stosuje system dopłat; stąd do zamieszczonych w 
ankiecie przychodów dla grupy gospodarstw domowych dodano kwote dopłat gminy
Informacje dotyczące kwestii podatkowo-własnościowych pozyskane drogą telefoniczną

W ankiecie pomyłki w wartości przychodów; wyjasniono, uzgodniono i skorygowano na podstawie rozmów 
telefonicznych

wielkość popytu w podziale na taryfowe grupy odbiorców oszacowana na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży 
usług

W ankiecie nieczytelny numer REGON; odnazleziono w internecie.
W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy;odnaleziono w internecie.
Struktura przychodów obliczona samodzielnie na podstawie zużycia po kontakcie tel. 
po rozmowie tel. zaktualizowano dane dotyczące przychodów, (dotychczas obejmowały jedynie oczyszczalnię, teraz 
zawierają również kolektor); co miało wpływ na wynik fonansowy oraz marżę

W ankiecie nieczytelny numer REGON; odnazleziono w internecie.
po rozmowie telefonicznej skorygowano wartość kosztów,marżę oraz wynik finansowy

Niejasności dotyczące stawki podatku od nieruchomości, własności majątku, podziału przychodów, opłat za korzystanie 
ze środowiska nie zostały rozwiązane z uwagi na brak woli współpracy ze strony podmiotu wyrażony wprost w 
rozmowie telefonicznej
nr Regon wyszukany w internecie
struktura przychodów w podziale na taryfowe grupy odbiorców obliczona samodzielnie na podstawie zużycia
dane przychodowo-kosztowe podane w złej jednostce, poprawione poprzez samodzielne przeliczenia
część danych skorygowano na podstawie rozmowy telefonicznej, amortyzacja nie jest wliczana ponieważ urządzenia nie 
należą do operatora, śr. trwałe własnością gminy
w rozmowie tel. wyjaśniono różnicę między liczbą osób korzystających z z kanalizacji, a liczbą osób korzystających z 
oczyszczalni biologicznej wynikiającą z faktu przyłączenia do sieci zbiorczej oraz odprowadzania części ścieków do 
innych oczyszczalni,
w rozmowie tel. ustalono, że całość kosztów za korzystanie ze środowiska zalicza się do ścieków bytowych oraz, że 
zakład nie prowadzi ewidencji podziału przychodów wg rodzajów należnośći.
kwota podatku od nieruchomości wpisana przy kategoriach 
w rozmowie tel. ustalono wielkość ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe, cena za odprowadzanie i 
oczyszczanie ścieków o raz za przyjęcie do punktów zlewnych,
ustalono, że całość opłat za korzystanie ze środowiska wiynika z wielkości ścieków komunalnych oraz ustalono własność 
środków trwałych
telefonicznie skonsultowanotak dużą różnicę między liczbą ludności korzystająca z kanalizacji, a liczba ludności 
korzystającą z oczyszczalni wynikającą z faktu obługiwania przez oczyszczalnie również innych gmin
ustalono, że przychody wg podziału na poszczególne gr. odbiorców pochodzą tylko od gospodarstw domowych, 
określno na podstawie wielkości ścieków odprowadzonych oraz w rozmowie tel.



Brak chęci udzielenia potrzebnych informacji, sugeracja zgłoszenia się na piśmie w celu ich otrzymania

W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy;odnaleziono w internecie.

długość czynnej sieci kanalizacyjnej, wartość przychodów, kosztów oraz wynik finansowy obejmuje jedynie kanalizację 
sanitarną, dane nie dotyczą ścieków deszczowych, które rozliczane są wg m² powierzchni zanieczyszczonej
w pozycji ścieków oczyszczanych zamieszczono zapis 9393(6116); w ankiecie usunięto wartość w nawiasie
na podstawie rozmowy telefonicznej skorygowano podział przychodów wg taryfowych gr. odbiorców

W ankiecie nieczytelny numer REGON; odnazleziono w internecie.

Regon wyszukany w internecie
Dane dotyczące popytu podane w m3; poprawiono na tys. m3
Dane dotyczące sprzedaży usług w ankiecie nie podzielone na kategorie, ujęto wszystkie dane w kategorii "gospodarstw 
domowych", samodzielnie przeliczono na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży
Podatek od nieruchomości jest naliczany w innej kwocie dla sieci kanalziacyjnej niż dla majątku nie stanowiącego 
infrastruktury wod-kan
W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy;znaleziono w internecie
Dane bardzo nieczytelne, konieczność potwierdzenia
Dane potwierdzono w rozmowie telefonicznej, obliczono wynik finansowy

w ankiecie nie podano liczby ludności korzystającej z kanalizacji
podano błędny wynik finansowy netto; obliczono na podstawie stawki podatkowej
w rozmowie tel. ustalono szcunkową liczbę ludności korzystającą z kanalizacji

na podstawie rozmowy telefonicznej skorygowano liczbę ludności korzystającej z oczyszczalni biologicznej, 
początkowo była większa od ludności posiadającej kanalizację
po rozmowie tel. uzupełniono wysokość cen dla odbiorców usług na cele produkcyjne oraz stawkę podatku od 
nieruchomości
W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy;znaleziono w internecie,
brak danych dotyczących ścieków oczyszczonych bez ścieków opadowych oraz wód infiltracyjnych
oczyszczalnia mechaniczna jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną
w rozmowie tel. ustalono wielkość cen odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz przyjęcia do punktów zlewnych, 
opłaty za korzystanie ze środowiska w całości należą do gr. ścieków bytowych, środki trwałe w całości należą do 
operatora,wielkość stawki podatku od nieruchomości oraz kosztów ogólnych,
wartość przychodów według taryfowych gr. odbiorców obliczono proporcionalnie do wielkości ściekow 
odprowadzonych.
w ankiecie nie podano nr. Regon, odszukano w internecie
w ankiecie podano błędnie wielkości dotyczące ścieków odprowadzonych i doprowadzonych w m3, przeliczono na tys. 
M3
w rozmowie tel. ustalono stawkę podatku od nieruchomości oraz własność środków trwałych

w rozmowie tel. ustalono, że cały dochód wg rodzajów należności pochodzi z odprowadzania ścieków
Spółdzielnia nie odprowadza podatku od dochodu



na podstawie rozmowy tel. obliczono podział ścieków odprowadzanych przez poszczególne grupy na podstawie 
proporcji wcześniejszej struktury oraz podanej telefonicznie wartości ścieków odprowadzonych
Oczyszczalnia ścieków zawierająca elementy każdej z kategorii podziału; w ankiecie wskazano w trzech miejscach (tj. 
mechaniczna, biologiczna i z podwyższonym usuwaniem biogenów) bliźniacze dane, korektę uzgodniono i potwierdzono 
w rozmowie telefonicznej
skorygowano wielkość ścieków doprowadzonych i dowożonych, po rozmowie telefonicznej
przychody obliczono proporcjonalnie do ilości odprowadzonych ściekow przez poszczególne grupy na podstawie 
ogólnej sumy przychodów podanej w ankiecie, ustalono po rozmowie telefonicznej
w rozmowie tel. ustalono wielkość stawek za ścieki

w ankiecie nie podano województwa, powiatru oraz gminy, odnaleziono w internecie
w rozmowie tel. ustalono, że przy uzupełnianiu ankiety błędnie wpisano wartość kosztów, wartość skorygowano

W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy znaleziono w internecie,
w rozmowie telefonicznej ustalono, że spółdzielnia nie prowadzi ewidencji przychodów wg rodzajów należności, 
ustalono wielkość stawek, stawkę podatku od nieruchomości, własność środków trwałych oraz wyskość kosztów ogółem

w rozmowie telefonicznej ustalono liczbę osób korzystającej z kanalizacji, skorygowano omyłkowo wpisane wartości 
dotyczące oczyszczalni,ustalono roczne taryfy oraz wysokość podatku od nieruchomośći i własność środków trwałych,
wynik finansowy obliczony samodzielnie na podstawie przychodów i kosztów,
wykazana strata z działalności może wynikać z faktu otrzymywania dotacji od gminy w kwocie niezależnej od 
oczyszczenia m3 ścieków jak również z powodu odprowadzania ścieków do innej oczyszczalni

Na podstawie rozmowy telefonicznej ustalono stawkę podatku od nieruchomości, własność środków trwałych oraz 
wielkość ogólnych kosztów,
Wynik finansowy obliczono samodzielnie na podstawie wartości przychodowo-kosztowych.

w rozmowie tel. ustalono, że podatek od nieruchomości nie jest naliczany

W ankiecie podano przychody bez podziału na grupy odbiorców - własne szacunki na podstawie wielkości popytu;

W ankiecie podano przychody bez podziału na grupy odbiorców - własne szacunki na podstawie wielkości popytu;

W ankiecie podano przychody bez podziału na grupy odbiorców - własne szacunki na podstawie wielkości popytu;



Tabela 2. Zestwienie danych dotyczących podmiotów świadczących usługi zbiorowegoodprowad       

0 1 2 3

1 810525483 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach zakład budżetowy gminy

2 320931162 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Cedynia zakład budżetowy gminy

3 810877503 Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z 
o.o. Pyrzyce spółka z o.o.

4 810156761 Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. 
z o.o. Nowogard spółka z o.o.

5 331104022 Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Dąbki zakład budżetowy gminy

Lp.
SYMB 

OPERATORA 
/REGON/

Nazwa operatora Forma prawna operatora



6 810453128 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Kamień Pomorski spółka z o.o.

7 331406711 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Świdwin spółka z o.o.

8 320298635 Zakład Usług Publicznych Golczewo zakład budżetowy gminy

9 320482764 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
Międzyzdroje spółka z o.o.

10 001295339 Zakład Komunalny w Maszewie zakład budżetowy gminy

11 320110956 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. Chociwel spółka z o.o.

12 811931430 Zakład Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
Szczecin spółka z o.o.

13 21026410 Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Spółka 
z o.o. Myślibórz spółka z o.o.

14 810516461 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Wolinie zakład budżetowy gminy

15 330263149 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w 
Kołobrzegu spółka z o.o.

16 812416522 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie spółka z o.o.

17 810040343 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej zakład budżetowy gminy



18 810041236 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Moryniu zakład budżetowy gminy

19 330494630 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Malechowie zakład budżetowy gminy

20 320610765 Przesiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Płonia" w 
Barlinku spółka z o.o.

21 330061374 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Szczecinku spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

330897173 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Białogard spółka z o.o.

812524393 Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie spółka z o.o.

22



812524393 Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie spółka z o.o.

812524393 Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie spółka z o.o.

812524393 Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie spółka z o.o.

24 812695746 Zakład Uslugowo-Handlowy "Komunalnik" w 
Rzeczu spółka z o.o.

25 811115758 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Stargardzie Szczecińskim spółka z o.o.

26 810685296 Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie zakład budżetowy gminy

27 970550420 Zakład Usług Komunalnych w Cybince zakład budżetowy gminy

28 810561303 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu spółka z o.o.

23



29 812746136 Zakład usług Komunalnych w Mieszkowicach spółka z o.o.

30 770523233 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku zakład budżetowy gminy

31 211247929 Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne "Eko" w 
Rzepinie spółka z o.o.

32 320629581 Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie spółka z o.o.

33

210518705

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Pełczycach zakład budżetowy gminy

34 320742515 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Świeszynie zakład budżetowy gminy

35 970027433 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Torzymiu zakład budżetowy gminy

36 210022921 Miejskie Zakłady Komunalne w Kostrzyniu nad 
Odrą spółka z o.o.

37 810007370 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Płotach zakład budżetowy gminy

38 810036608 Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie zakład budżetowy gminy

39 330032800 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 
Koszalinie spółka z o.o.

40 331026517 Spódzielnia Eksploatacyjna Mewa w Klępczewie spółdzielnia



41 210238147 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Dębnie spółka z o.o.

42 810422777 Spółdzielnia mieszkaniowa Promyk w Rzeplinie spółdzielnia

43 330244979 Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku zakład budżetowy gminy

44 220278848 Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie zakład budżetowy gminy

45 77097513 Gmina Kołczygłowy urząd gminy

46 320253638 Gmina Suchań urząd gminy

47 210527590 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mielęcin w Krzęcinie spółdzielnia

48 770528472 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. spółka z o.o.

49 210605500 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lubiana" w Lubianie spółdzielnia

50 810571900 Spóldzielnia Mieszkaniowa "Cegiełka" w Stołecznej spółdzielnia



51 330473208 Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Szczecinku zakład budżetowy gminy

52 543054 Urząd Gminy Manowo urząd gminy

53 330920587 Gmina Ostrowice urząd gminy

54 320420881 GoleniowskieWodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. spółka z o.o.



        dzania ścieków na obszarze RZGW w Szczecinie

4

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

Zakres działaności operatora



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie: utrzymanie zieleni, plaży, 
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
inna działaność - utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie scieków, zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działalność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie.

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie,
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie.



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie,
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie,
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, oczyszczanie ścieków.

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - utrzymanie czystości w gminie, utrzymanie zieleni, cmentarzy, transport, remonty
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,
inna działaność - utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie utrzymanie zieleni, cmentarzy, gospodarka mieszkaniowa, 
utrzymanie dróg, transport gminny
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, inne / jakie usługi specjalistyczne budowlane



usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, oczyszczanie 
ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, oczyszczanie 
ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, oczyszczanie ścieków,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie C.O.; usługi pogrzebowe
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych,
inna działaność - inne / jakie zarządzanie nieruchomości

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,



usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
inna działaność - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie, inne / jakie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych,
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: pobór, uzdatnianie, dostarczanie
usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: odbiór siecią kanalizacyjną, odbiór ścieków dowożonych, 
oczyszczanie ścieków,zagospodarowanie osadów ściekowych



5 6 7

Zachodniopomorskie policki Police

Zachodniopomorskie gryfiński Cedynia

Zachodniopomorskie pyrzycki Gmina Pyrzyce

Zachodniopomorskie goleniowski, gryficki, kamieński, stargardzki, 
gryfiński, łobeski

Nowogard, Brojce, Kamień Pomorski, 
Przybiernów, Stara Dąbrowa, Dobrzany, 
Stare Czarnowo, Osina, Węgorzyno

Zachodniopomorskie sławieński Darłowo

 
Miejsce działalności 

GminaPowiatWoj.



Zachodniopomorskie kamieński Kamień Pomorski

Zachodniopomorskie świdwiński Świdwin

Zachodniopomorskie kamieński Golczewo

Zachodniopomorskie kamieński Międzyzdroje

Zachodniopomorskie goleniowski Maszewo

Zachodniopomorskie stargardzki Chociwel

Zachodniopomorskie Szczecin, policki Szczecin, Dobra Szczecińska. Police

Zachodniopomorskie myśliborski Myślibórz

Zachodniopomorskie kamieński Wolin

Zachodniopomorskie kołobrzeski, świdwiński Kołobrzeg, Gościno, Dygowo, Rymań, 
Siemyśl, Ustronie Morskie, Sławoborze

Zachodniopomorskie gryfiński Chojna

Zachodniopomorskie gryfiński Widuchowa



Zachodniopomorskie gryfiński Moryń

Zachodniopomorskie stawnicki Malechowo

Zachodniopomorskie myśliborski Barlinek

Zachodniopomorskie szczecinecki Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, 
Grzmiąca, Szczecinek Miasto i Gmina

Zachodniopomorskie koszalińskie Biesiekierz

Zachodniopomorskie koszalińskie Bobolice

Zachodniopomorskie białogardzki Białogard (Gmina)

Zachodniopomorskie białogardzki Białogard (Miasto)

Zachodniopomorskie białogardzki Karlino

Zachodniopomorskie świdwiński Polczyn Zdrój

Zachodniopomorskie świdwiński Rąbino

Zachodniopomorskie białogardzki Tychowo

Zachodniopomorskie

pyrzycki (spośród 9 wszystkich 
obsługiwanych przez operatora: pyrzycki, 
stargardzki, gryfiński, gryficki, łobeski, 
goleniowski, policki, kamieński, świdwiński)

Przelewice (spośród wszystkich 27 gmin 
obsługiwanych przez operatora: Bielice, 
Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, 
Warnice, Dolice, Kobylanka, Marianowo, 
Stara dąbrowa, Stargard Szczeciński, 
Suchań, Banie, Cedynia, Chojna, 
Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój, 
Gryfice, Karnice, Radowo Małe, 
Węgorzyno, Maszewo, Przybiernów, 
Dobra, Wolin, Brzeżno)



Zachodniopomorskie

stargardzki (spośród 9 wszystkich 
obsługiwanych przez operatora: pyrzycki, 
stargardzki, gryfiński, gryficki, łobeski, 
goleniowski, policki, kamieński, świdwiński)

Dolice (spośród wszystkich 27 gmin 
obsługiwanych przez operatora: Bielice, 
Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, 
Warnice, Dolice, Kobylanka, Marianowo, 
Stara dąbrowa, Stargard Szczeciński, 
Suchań, Banie, Cedynia, Chojna, 
Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój, 
Gryfice, Karnice, Radowo Małe, 
Węgorzyno, Maszewo, Przybiernów, 
Dobra, Wolin, Brzeżno)

Zachodniopomorskie

pyrzycki (spośród 9 wszystkich 
obsługiwanych przez operatora: pyrzycki, 
stargardzki, gryfiński, gryficki, łobeski, 
goleniowski, policki, kamieński, świdwiński)

Warnice (spośród wszystkich 27 gmin 
obsługiwanych przez operatora: Bielice, 
Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, 
Warnice, Dolice, Kobylanka, Marianowo, 
Stara dąbrowa, Stargard Szczeciński, 
Suchań, Banie, Cedynia, Chojna, 
Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój, 
Gryfice, Karnice, Radowo Małe, 
Węgorzyno, Maszewo, Przybiernów, 
Dobra, Wolin, Brzeżno)

Zachodniopomorskie

stargardzki (spośród 9 wszystkich 
obsługiwanych przez operatora: pyrzycki, 
stargardzki, gryfiński, gryficki, łobeski, 
goleniowski, policki, kamieński, świdwiński)

Kobylanka (spośród wszystkich 27 gmin 
obsługiwanych przez operatora: Bielice, 
Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, 
Warnice, Dolice, Kobylanka, Marianowo, 
Stara dąbrowa, Stargard Szczeciński, 
Suchań, Banie, Cedynia, Chojna, 
Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój, 
Gryfice, Karnice, Radowo Małe, 
Węgorzyno, Maszewo, Przybiernów, 
Dobra, Wolin, Brzeżno)

Zachodniopomorskie choszczeński Recz

Zachodniopomorskie stargardzki Stargard Szczeciński

Zachodniopomorskie policki Nowe Warpno

Zachodniopomorskie słubicki Cybinka

Zachodniopomorskie Świnoujście Świnoujście



Zachodniopomorskie gryfiński Mieszkowice

Zachodniopomorskie bytowski Miastko

Lubuskie słubicki Rzepin

Zachodniopomorskie gryficki Rewal

Zachodniopomorskie choszczeński Pełczyce

Zachodniopomorskie koszalińskie Świeszyno

Lubuskie sulęciński Torzym

Lubuskie gorzowski Kostrzyn nad Odrą

Zachodniopomorskie gryficki Płoty

Zachodniopomorskie kamieński Dziwnów

Zachodniopomorskie koszaliński Koszalin

Zachodniopomorskie świdwiński Świdwin



Zachodniopomorskie myśliborski Dębno

Zachodniopomorskie stargardzki Dolice

Zachodniopomorskie drawski Czaplinek

pomorskie bytów Trzebielino

pomorskie bytowski Kołczygłowy

Zachodniopomorskie stargardzki Suchań

Zachodniopomorskie choszczeński Krzęcin

Zachodniopomorskie słupski Słupski, Kobylnica

Zachodniopomorskie choszczeński Pełczyce

Zachodniopomorskie gryfiński Trzcińsko-Zdrój



Zachodniopomorskie szczeciniecki Gmina Szczecinek

Zachodniopomorskie koszaliński Manowo

Zachodniopomorskie drawski Ostrowice

Zachodniopomorskie goleniowski Goleniów



8 9 10 11 12 13

NIE 135,4 1323,1 1317,2 5,8

TAK
(Zakład Remontowo-Budowlany przy 

Urzędzie Miejskim w Cedyni)
15,8 114,0 112,5 1,5 0,0

NIE 38,5 594,4 397,3 103,6 93,5

NIE 102,3 1817,0 1495,0 275,0 47,0

NIE 11,0 35,0 18,0 0,0 17,0

długość 
czynnej sieci 

kanalizacyjnej
(bez przyłączy) 

[km]

ścieki odprowadzane
[tys.m3/rok]

ogółem gosp. domowe
inne

(w tym 
deszczowe)

przemysł

czy w ostatanich 2 latach nastąpiła zmiana 
formy działalności operatora (podać 

poprzednią formę działalności)



NIE 31,1 366,6 279,9 86,7

NIE 12,4 40,4 40,4

NIE 9,5 139,0 136,0 3,0

NIE 32,1 554,9 317,8 8,0 229,0

NIE 14,7 102,8 84,8 0,0 18,0

NIE 10,3 128,0 108,1 14,9 5,0

NIE 604,6 19345,0 15217,1 2283,2 1844,7

NIE 29,3 516,0 414,0 23,0 79,0

NIE 40,2 202,7 173,0 7,5 22,2

NIE 846,0 7172,0 2641,0 2082,0 2449,0

NIE 22,6 488,7 251,6 84,6 152,5

NIE 11,0 39,5 32,9 6,6



NIE 4,7 74,0 63,0 11,0

NIE 26,0 67,2 65,4 1,8

NIE 35,1 1196,0 704,8 115,3 375,9

NIE 244,0 2112,1 1909,4 61,2 141,5

NIE 13,5 84,7 67,9 16,8

NIE 26,1 180,3 160,2 20,1

NIE 37,0 56,4 56,4

NIE 59,2 905,6 682,3 223,3

NIE 30,9 205,2 191,8 13,4

NIE 37,4 567,7 502,8 64,9

NIE 9,3 37,4 33,8 3,6

NIE 27,1 133,5 94,0 39,5

NIE 46,0 59,3 51,2 8,2



NIE 48,0 117,9 97,6 20,2

NIE 22,0 42,1 35,4 6,7

NIE 31,0 78,1 57,0 21,1

NIE 12,4 158,0 113,0 45,0

NIE 152,1 3101,1 2818,9 282,2

NIE 16,0 52,0 50,0 2,0

NIE 30,4 117,0 90,0 27,0

NIE 107,4 4103,9 1547,5 54,8 2501,6



NIE 69,4 150,6 125,0 0,0 25,6

NIE 82,6 678,2 380,9 30,1 267,1

NIE 29,2 300,5 256,4 44,1

NIE 75,7 976,6 280,7 695,9

NIE 68,4 123,6 123,6

NIE 105,3 236,8 236,8

NIE 25,0 178,0 178,0

NIE 28,8 1680,0 519,6 669,6 490,8

NIE 23,8 198,7

NIE 30,0 643,8 281,9 361,9

NIE 188,0 6116,5 4791,3 1325,2

NIE 1,0 16,0 16,0



70,6 580,5 484,4 0,0 96,1

NIE 2,0 11,0 11,0

NIE 33,0 267,9 237,0 30,9

NIE 20,7 62,8 51,4 11,4

NIE 32,4 74,2 68,1 6,1

NIE 6,0 62,0 53,0 9,0

NIE 10,1 41,3 41,3

NIE 366,0 5354,7 3993,8 733,7 627,286

NIE 14,2 49,6 49,6

NIE 2,3 28,0 27,0 1,0



NIE 31,7 63,9 63,9

NIE 18,0 189,0 189,0 0,0 0,0

NIE 8,2 33,0 33,0 0,0 0,0

NIE 134,6 1225,0 1166,0 59,0



14 15 16 17 18 19

31 730

2 133 1 0 2 133

13 500 1

35 001 6 14 1 1 260 32 641

900 2 900

szacunkowa 
liczba 

ludności 
korzystającej 
z kanalizacji 

[osoby]

Liczba oczyszczalni wg typów
[szt.]

szacunkowa liczba ludności korzystające     
typów

[osoby]

mechaniczna
z podwyższonym 

usuwaniem 
biogenów

mechaniczna biologicznabiologiczna



9 100 1 9 100

1 530 5 1 530

2 747 1 2 747

6 680 2 6 680

3 200 0 1 0 0 3 200

3 265 1 1 3 265 3 265

404 000 1 2

13 501 1 4 196

5 200 2 5 200

71 367 9 4 6 609

6 000 1

1 960 1 2 500



1 650 1 3 100

2 015 1 7 621 1 394

15 000 3

55 000 8 1 17 451

1 932 1 1 1 260 300

5 816 6 1 1 348

1 978

21 595 1

7 299 1 7 299

9 436 1

1 269 1

3 340 1 1 160

3



2

2

2

3 500 1 3 500

68 939 1

1 243 1 1 243

3 949 1 1 1

38 662 1



6 600 1 6 600

15 450 2 14 400

6 480 2 6 480

3 655 1 3 655

5 860 3 5 860

5 596 5 2 290

3 728 2 1 6 228

17 616 1

5 970 1 1 1 370 400

4 300 1 4 300

101 091 1

440 1 440



16 860 1 1 60

115 1 115

7 577 1 7 577

2 110 2 2 110

3 300 1 2 2 780 520

1 500 1 1 500

1 458 1 3 340 1 118

110 000 1 110 000

1 826 5 1 826

460 1 460



3 200 2 3 200

3 700 2 3 700

517 1

26 682 2 769 1 812



20 21 22 23 24 25

0 0,0 123,0 0,0 0,0 123,0

13 500 2501,0

1 100 24,0 1724,0 69,0 24,0 1531,0

35,0 35,0

biologiczna 

z 
podwyższonym 

usuwaniem 
biogenów

biologiczna 

ścieki oczyszczane, w tym bez ściek   
oraz bez wód infiltracyjnych [t

ścieki dopływające do oczyszczalni łącznie z 
dowożonymi
[tys.m3/rok]

mechaniczna mechaniczna

   ej z oczyszczalni wg 

z podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów



531,0 367,0

40,4 40,4

139,0 118,0

804,8 791,2

0 0,0 102,8 0,0 0,0 102,8

128,0 128,0 123,0 123,0

404 000 113,4

13 305 4,0 781,0 4,0

445,0 165,0

64 758 244,0 6923,0 205,0

6 000 488,7

52,5 39,5



74,0 63,0

15 000 1196,0

41 300 592,0 3157,0 516,0

1 400 6,0 56,0 51,0 5,0 47,0

4 468 15,0 241,0 15,0

21 595 1722,0

360,0 211,0

1379,0

1 269 38,0

3 180  1,0 179,0 1,0



113,0 113,0

69 631 6874,0

56,0 56,0

117,0 117,0

39 508 4103,9



182,6 182,6

678,2 519,9

301,0 269,0

2 306,0 2 306,0

123,7 123,7

163,6 146,3

105 202,0 3,0 202,0

17 616 1680,0

5 200 11,0 8,0 174,0 10,0 7,0

994,0 994,0

108 000 9393,0



16 800 1,8 578,7 1,8

11,0 11,0

303,0 268,0

62,0 62,0

62,6 11,6

62,0 62,0

12,0 29,3 12,0 29,3

6 905,0 1 551,0

49,6 49,6

28,0 28,0



63,9 53,8

189,0 189,0

517 1,0

24 101 18,0 40,0



26 27 28 29 30 31

5 678 848,69 5 136 378,79 24 228,70 518 241,20 5 678 848,69

0,0 388 849,81 383 733,37 5 116,44 388 849,81

526,0 2 948 857,00 1 970 660,00 513 963,00 464 234,00 2 948 857,00

67,0 5 742 954,96 4 725 216,11 869 186,91 148 551,94 5 094 799,00

148 060,00 88 836,00 0,00 59 224,00 148 060,00

za ilość 
odprowadzanych 

ścieków

     ków opadowych 
    tys.m3/rok]

odbiorcy 
przemysłowi

wg taryfowych grup odbiorców

ogółem

pozostali 
odbiorcygosp. domowe

Wartość przychodów z tytułu odprowadzania ścieków
[zł]

wg  

z podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów



1 738 986,60 1 321 629,96 417 356,64

150 147,00 150 147,00 150 147,00

438 810,00 429 339,28 9 470,72 438 810,00

2 295 265,07 1 306 323,31 32 861,07 956 080,69 2 295 265,07

0,0 431 994,15 356 353,15 0,00 75 641,00 431 994,15

435 685,00 373 977,00 36 621,00 25 087,00 435 685,00

26407,3 81 972 500,00 64 632 500,00 9 723 200,00 7 616 800,00 81 972 500,00

533,0 1 961 995,80 1 575 680,20 386 315,60 1 961 995,80

1 131 643,00 1 055 296,00 76 347,00 926 912,00

4538,0 22 440 827,68 11 921 869,38 3 224 904,70 7 294 053,60 20 213 199,44

336,2

222 474,60 185 301,63 37 172,97 0,00 222 474,60



288 396,00 288 396,00 262 659,00

297 503,00 288 406,31 9 096,69 297 503,00

820,1 2 763 700,00 1 614 558,00 358 992,00 790 150,00 2 763 700,00

1634,0 12 846 517,17 11 613 814,64 372 187,22 860 515,32 11 034 759,48

51,0 613 109,58 483 591,84 129 517,74 526 302,00

128,0 1 328 937,58 1 181 315,08 147 622,50 1 123 049,61

561 896,46 561 896,46 405 954,07

967,0 3 570 540,28 2 737 278,74 833 261,54 3 570 540,28

1 727 270,80 1 616 482,74 110 788,06 1 187 110,81

2 085 216,30 1 883 112,51 202 103,79 2 054 048,10

375 953,26 339 685,06 36 268,20 208 031,60

130,0 1 189 547,63 841 570,06 347 977,57 954 424,75

655 513,00 655 513,00 600 244,00



718 159,00 594 779,12 123 379,88 627 773,00

228 505,00 192 251,78 36 253,22 228 505,00

505 301,00 368 700,63 136 600,37 448 560,00

473 787,00 338 847,66 0,00 134 939,34 473 787,00

3040,1 13 446 731,95 11 699 287,70 882 044,70 865 399,55 13 446 731,95

193 598,00 192 669,00 929,00 124 431,00

509 782,00 434 285,00 75 497,00 327 110,00

4103,9 10 617 219,66 7 563 534,20 37 970,46 3 015 715,00 7 525 796,00



588 110,00 487 995,00 100 115,00 550 450,00

1 596 038,00 1 188 881,00 97 500,00 309 657,00 1 538 982,00

934 431,00 797 298,20 137 132,80 0,00 919 800,00

4 587 896,73 4 587 896,73 4 471 140,49

748 414,00 748 414,00 0,00 0,00 727 492,00

633 100,00 525 000,00 108 100,00

3,0 444 878,00 444 878,00 444 878,00

1361,8 5 383 875,00 1 926 847,00 2 660 350,00 796 678,00 5 383 875,00

168,0 0,00

2 507 335,58 1 042 174,48 1 465 161,10 2 459 025,78

9393,0 17 631 576,00 14 273 647,00 3 357 929,00 17 631 576,00

0,00



578,7 2 550 446,10 2 128 350,24 422 095,86 2 550 446,10

24 750,00 24 750,00 21 757,00

1 404 294,00 1 404 294,00 1 185 900,00

197 820,00 161 910,00 35 910,00

187 200,00 171 810,24 15 389,76

126 000,00 120 000,00 6 000,00 126 000,00

136 465,20 136 465,20 136 465,20

22 158 760,00 16 526 943,46 3 035 988,35 2 595 828,20 21 302 470,00

246 684,00 246 684,00 235 600,00

96 000,00 96 000,00



135 630,00 135 630,00

371 953,00 371 953,00 0,00 0,00

45,0 37 490,77 37 490,77 37 490,77

1167,0 6 019 215,36 5 729 310,29 0,00 289 905,07 5 154 955,41



32 33 34 35 36 37

4,15 4,15 4,15 4,15

4,17 4,17 4,17

5,16 5,16 5,16 3,74

373 893,49 274 262,47 4,40 4,40 4,40 23,01

0,00 0,00 3,84 5,06 3,84

pozostali 
odbiorcygosp. domowe gosp. domowe

za stawki opłat 
abonamentowych

Wysokość ce        
ścieków do pu     

taryfowych g    

Wysokość cen na koniec roku za odprowadzanie i 
oczyszczanie ścieków do kanalizacji zbiorczej 

(NETTO) wg taryfowych grup odbiorców usług 
[zł/m3] 

     w

 rodzajów należności

dopłata gmin

na cele 
produkcyjne



4,82 4,82 4,82 4,82

3,51

5,52 5,52 5,52

4,11 4,11 4,11 6,46

4,44 4,44 4,44 4,44

4,12 4,12 4,12 4,12

4,28 4,28 4,28 6,48

3,80 3,80 3,80

52 706,00 152 025,00 5,35 5,35 5,35

2 227 628,24 4,67 5,06 5,05

3,43 3,43 3,43 3,43

4,30 4,30 4,30 4,30



25 737,00 4,49 15,23

3,72 4,36 3,72

3,37 3,37

1 811 757,69 6,65 6,65 6,65 5,72

86 807,58 7,21 7,21

205 887,97 7,37 7,37

155 942,39 10,20 10,20

3,55 3,55

540 159,99 8,28 8,28

31 168,20 3,73 3,73

167 921,66 10,06 10,06

235 122,88 8,81 8,81

55 269,00 7,62



90 386,00 5,43 5,43

5,43 5,43

56 741,00 5,75 5,75

4,30 4,30 4,30

4,22 4,22 4,22 28,45

69 167,00 4,95 4,95 4,95 4,84

182 672,00 3,53 3,59

3 091 423,66 2,92 0,76 4,92



37 660,00 3,65 3,65

57 056,00 3,14 3,14 3,14 3,14

14 631,00 4,28 4,28 4,28

116 756,24 4,89

20 922,00 5,98 5,98

5,00 7,50

2,97 2,97 2,97 2,97

3,72 4,06 4,52

48 309,80 3,96 3,96 3,96

2,87 2,87 2,87



4,82 4,82 16,00

2 993,00 2,25

218 394,00 5,79 4,51

3,15 3,15 3,15

2,52 2,52 2,52 2,52

2,86 2,86 2,86

3,21 3,31 17,37

856 290,00 4,10 4,10 4,10

11 084,00 4,44

3,27 3,27 3,27



4,65 8,88 4,65

5,11

3,72 3,72 7,81 7,81

234 619,95 629 640,00 4,59 4,59 4,59



38 39 40 41 42 43

4,15 4,15 2 057 596,74 410 548,51 1 057,62

399 690,41 0,00 0,00

2 945 430,00 182 108,00 150 679,00

23,01 23,01 5 159 178,90 214 327,23 566 739,79 276 520,35

5,06 153 262,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacja

   

opłata za 
dzierżawę 
/użyczenie 
środków 
trwałych

podatek od 
nieruchomości

ogółempozostali 
odbiorcy

      en  na koniec roku za przyjęcie 
  unktów zlewnych (NETTO) wg 

 grup odbiorców usług [zł/m3]

na cele 
produkcyjne



4,82 4,82 1 283 350,00 8 779,00 1 440,00 236 895,00

168 251,60

5,52 577 236,00 106 728,00

1 338 911,47 15 921,17 332 282,00 9 389,44

4,44 4,44 493 233,00 36 000,00 36 007,00 11 367,00

4,12 4,12 385 809,00 7 629,00 21 624,00 5 856,00

57 733 300,00 11 357 000,00 9 570 126,93 89 475,94

3,80 2 202 834,18 56 910,73 308 106,00 153 000,00

5,35 1 121 807,00

21 660 511,88 4 277 506,83 2 590 181,64

3,43 3,43

4,30 4,30 209 977,99



274 475,00

4,36 260 510,00 4 500,00

2 432 400,00 392 900,00 78 900,00

5,72 5,72 10 848 107,46 1 902 477,07 1 166 789,55

674 584,25 126 416,52 100 029,00

1 094 976,09 189 116,38 192 238,00

600 807,85 115 113,12 100 467,00

3 478 074,73 848 017,33 428 205,00

1 662 030,96 472 243,92 251 827,00

2 693 493,52 260 189,83 271 908,00

318 576,16 59 724,07 37 972,00

1 051 814,78 161 363,17 154 188,00

650 664,00 8 121,00 49 488,00



718 159,00 5 770,00 148 421,00

228 505,00 5 068,00 7 779,00

505 301,00 5 716,00 31 905,00

4,30 4,30 455 730,00 4 526,00 49 488,00

28,45 28,45 13 068 262,00 3 348 197,74 692 428,02

4,84 4,84 194 111,00 15,00

524 112,00 100 300,00 88 380,00

8 654 490,13 2 078 242,43 848 323,43 123 199,95



597 464,00 8 298,00 20 865,00 1 000,00

3,14 3,14 1 713 628,00 2 866,00

1 017 739,00 125 590,00

3 397 774,64 475 605,88 278 921,38

678 350,00 32 857,00 5 635,00

1 149 600,00

2,97 2,97 445 600,00 68 500,00 35 000,00

4 804 505,00 1 384 346,00 292 420,00 16 872,00

2 329 294,52 258 528,79

5,90 17 497 498,00 3 571 855,00 1 323 747,00



16,00 16,00 2 505 866,93 388 121,60 222 658,40

24 750,00 170,00

1 336 534,00 273 818,00

197 820,00

2,52 2,52 179 300,00

2,86 126 000,00 20 000,00

17,37 122 774,02 8 247,30

20 864 955,74 8 896 808,21 1 451 500,21

232 217,00 4 950,00 5 142,00

62 096,00 600,00 900,00



388 742,00

770 939,00 4 157 000,00

7,81 7,81 207 000,00

5 999 895,93 1 849 152,54 155 997,29



ogółem ścieki bytowe ścieki 
komunalne

ścieki 
przemysłowe

ścieki 
pozostałe

44 45 46 47 48 49 50

20 743,06

6 060,00  0,00 0,00

93 000,00 62 160,00 10 794,00 16 203,00 3 843,00

1 992 421,00

3 269,00 0,00 0,00 0,00

koszty eksploatacji i utrzymania

kary za 
korzystanie ze 
środowiska w 

zakresie 
odprowadzania 

ścieków

opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków

opłaty 
podwyższone za 
korzystanie ze 
środowiska w 

zakresie 
odprowadzania 

ścieków

Wartość kosztów z tytułu odprowadzania ścieków
[zł]



18 062,00

1 101,00 1 101,00

10 240,00 10 240,00

62 102,00 62 049,00 53,00

12 375,00 12 375,00

5 938,00 5 938,00

620 200,00 620 200,00 53 100,00

43 275,00 39 440,00 3 835,00

12 668,00 12 668,00

177 449,56 6 054,89 171 394,67

5 256,00



3 700,00 3 700,00

7 288,00 7 288,00

49 535,00 49 535,00 169,00

157 315,00

5 411,17

14 800,89

14 133,40

53 400,03

24 152,00

25 890,38

1 552,77

3 403,32

11 437,00



7 166,00

2 570,00

17 338,00

12 884,00 12 884,00

347 733,00

9 456,00 9 456,00

6 000,00

123 199,95



11 135,00 11 135,00

17 342,32 17 342,32

10 270,00 10 270,00

0,00

0,00 2 077,00

15 069,00 15 069,00

17 000,00 17 000,00

45 330,00 45 330,00

0,00

27 455,94 12 022,10 15 433,84

188 481,00 188 481,00

0,00



26 517,00 26 517,00

894,00 894,00 1 606,00

14 975,00 14 975,00

5 687,00 5 687,00

4 512,00 4 512,00

3 000,00 3 000,00

2 842,00 2 842,00

196 440,00 196 023,00 417,00

2 783,00 2 783,00

2 000,00 2 000,00



2 963,00 2 963,00

5 057,00

637,00 637,00

70 360,88



Środki trwałe są 
własnością

51 52 53 54 55 56

1,00% c

0,00 X b

X 0,75% a 0,10%

213 190,59 X c 9,84%

0,00 X b 0,00%

Marża zysku
[%]

rezerwa na 
należności 

nieregularne, 
odsetki, raty 

kapitałowe ponad 
wartość 

amortyzacji

a - w całości operatora
b - częściowo operatora, 
częściowo gminy, ale od 

części dzierżawionej 
/użyczanej nie jest 
pobierana opłata

c - częściowo operatora, a 
od reszty pobierana jest 

opłata

w ogóle nie 
jest naliczany

Podatek od nieruchomości w kategorii 
"budowle" naliczany przez gminę

wg stawki 
maksymalnej 

2 %

wg niższej 
stawki - jakiej 

     



X c 35,50%

X a -10,76%

X b -5,49%

X c 38,43%

0,10% a

X b 15,00%

X a 2,00%

2,04%

X b 0,88%

X a 3,60%

X b

X b 5,94%



X b 5,43%

36 993,00 X 14,20%

29 300,00 X a 13,60%

1 361 185,79 X a 18,00%

13 840,04 X a

37 617,15 X a 21,37%

17 643,49 X a

81 652,77 X a 2,66%

27 814,44 X a 3,93%

506 794,10 X a

2 866,60 X a 18,01%

11 786,61 X a 13,09%

3 650,00 X b 0,75%



5 677,00 X b 0,00%

4 362,00 X b 0,00%

4 774,00 X b 0,00%

1,00% b 4,28%

437 289,00 0,70% a 2,00%

X b 10,00%

X b

313 765,65 X 1,00% a 18,50%



1,00% c

1 500,00 X b

30 532,00 X c

1,00% a 35,03%

X 10,33%

X a

X a

721 519,00 X c 12,06%

a

X b 7,64%

70 776,00 X b 0,77%



84 644,18 1,00% a 1,80%

1,00% a

X b 4,80%

X b 0,00%

X a 4,41%

X a 0,00%

4 000,00 X a 11,93%

X b 8,84%

0,20% a 11,00%

X a 3,45%



X a

X a

X a

119 997,92 a 0,32%



57 58

-10 840,60 -10 840,60

3 427,00 2 810,00

583 776,06 472 858,61

-5 202,00 -5 202,00

Wynik 
finansowy 

brutto              
[zł] 

Wynik 
finansowy netto          

[zł]



455 636,60 369 065,65

-18 104,60 -18 104,60

-31 698,00 -31 698,00

956 353,60 882 162,80

-61 238,85 -61 238,85

29 849,00 22 746,00

24 239,20 19 633,75

44 894,16 34 700,16

9 836,00 9 836,00

780 315,80 632 055,80

12 481,49 12 125,98



14 895,00 13 921,00

36 993,00 29 964,33

331 300,00 268 400,00

1 998 409,71 1 766 281,33

-32 782,50 -32 782,50

233 961,49 196 606,29

-38 911,39 -38 911,39

92 465,55 77 702,14

65 239,84 54 823,39

-608 277,22 -608 277,22

57 377,10 48 216,05

137 732,85 115 741,89

4 849,00 3 927,69



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

19 501,00 18 057,00

400 254,00 324 206,00

-513,00 -513,00

-14 330,00 -14 330,00

1 962 729,53 1 589 810,92



-9 354,00 -9 354,00

-117 590,00 -117 590,00

-83 308,00

1 190 122,09 963 998,89

70 064,00 56 751,84

-516 500,00 -418 365,00

-722,00 -722,00

579 370,00 469 289,70

178 041,06 144 213,26

134 078,00 108 603,18



45 079,37 45 079,37

0,00 0,00

67 760,00 54 885,60

0,00 0,00

7 900,00 6 399,00

0,00 0,00

14 649,56 14 649,56

1 293 804,26 1 021 199,70

14 467,00 11 210,00

2 140,00 2 000,00



-253 112,00

-398 986,00

-169 509,23

19 319,43 15 648,74



59
w polu dotyczącym własności środków trwałych w ankiecie wpisane "przekazane przez gminę w nieodpłatne 
użytkowanie, zarząd, na stanie zakładu"
Szacunkowa liczba użytkowniuków ustalona na podstawie rozmowy telefonicznej(ok. 80% ludności gminy).
Skorygowano informacje dotyczące własności majątku, w ankiecie błędnie zaznaczono wartość "a".
Brak oczyszczalni w zakresie eksploatowanego majątku, ścieki przekazywane na oczyszczalnie ścieków będącą 
własnością zakładów azotowych.
Nie podano kosztów ogółem w podziale woda, ścieki z uwagi na brak wiarygodnej ewidencji.
Wartośc przychodów w podziale na taryfowe grupy odbiorców w ankiecie podano łącznie - przeliczenie własne na 
podstawie zużycia (jednakowe stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców) - potwierdzono w rozmowie 
telefonicznej.
Uzupełniono informację dotyczącą środków trwałych.
W wyniku rozmowy telefonicznej uzupełniono dane dotyczące ilości ścieków dopływających do oczyszczalni.
Na obszarze funkcjonowania operatora gmina stosuje zróżnicowane stawki podatku - dla majątku dotyczącego 
infrastruktury wodno - ściekowej stosowana jest stawka w wysokości 0,75% wartości budowli, dla pozostałych budowli 
maksymalna stawka 2% ; w ankiecie w pozycji dotyczącej stawek podatku od nieruchomości w pozycji "a. wg stawki 
maksymalnej 2%" wpisano kwotę 6068, 
w pozycji "b. wg niższej stawki - jakiej" dopisano 0,75 i wpisano kwotę 55000
Z uwagi na zrożnicowanie stawek opłat na obszarze obsługiwanym przez podmiot (różne stawki w poszczególnych 
gminach), w ankiecie podano stawkę uśrednioną dla całego obszaru za cały rok. Na podstawie prowadzonej ewidencji 
przychodów podanie szczegółowego rozbicia źródeł przychodów na poszczególne grupy odbiorców jest niemożliwe 
wprost i wymagałoby znacznego nakładu czasu i pracy nad dokumentami źródłowymi, stąd podmiot nie zamiescił 
danych w ankiecie
Podział przychodów wg taryfowych grup odbiorców wg własnego oszacowania
Stosowane stawki taryfowe nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w kategoriach zawartych w ankiecie, lecz 
odnoszą się do kategorii ilosci dostarczanych ścieków; w praktyce oznacza to podział na gospodarstwa domowe i 
pozostałych użytkowników, którzy w strukturze przychodów dodatkowo podzieleni zostali na odbiorców przemysłowych 
i pozostałych na podstawie odrębnej ewidencji
Właścicielem majątku jest Gmina, która przekazała go w nieodpłatne użytkowanie 
Stawki opłat zweryfikowane w rozmowie telefonicznej.

Uwagi



W ankiecie błędnie podano szacunkową wartość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej na podsatwie kartotek, na 
podsatwie rozmowy telefonicznej skorygowano wartość
Wynik finansowy brutto oraz stawkę marży obliczono na podstawie własnych formuł, brak danych w ankiecie
W ankiecie dane dotyczące źródeł przychodów zamieszczono omyłkowo w błędnych komórkach; telefonicznie 
potwierdzono źródła przychodów, które w praktyce sprowadzają się do gospodarstw domowych i pozostałych 
odbiorców, odbiorcy przemysłowi stanowią kategorię marginalną i nie są odrębnie ewidencjonowani; przesunięto 
wartości przychodów do kategorii pozostałych odbiorców
Telefonicznie ustalono, iż majatek stanowi wartość gminy i jest przekazany w odpłatne użytkowanie
Telefonicznie ustalono, iż w 2010 roku naliczana była stawka podatku od nieruchomości dla budowli w kwocie 2%

W ankiecie podano jedynie koszty bezpośrednie eksploatacji; po rozmowie telefonicznej do kosztów ogółem doliczono 
alokowane koszty ogólne

Oszacowanie przychodów w podziale według taryfowych grup odbiorców potwierdzone w rozmowie telefonicznej.

Zaznaczone dane uzgodnione telefonicznie
W pozycji szacunkowa liczba ludności wskazani jedynie stali mieszkańcy; w sezonie letnim oraz w weekendy liczba 
ludności na obszarze gminy może okresowo sięgać do 80 tys.
Dane przychodowo-popytowe uzgodnione ostatecznie w rozmowie telefonicznej.
Uzupełniono dane dotyczące amortyzacji na podstawie rozmowy telefonicznej.
Na obszarze funkcjonowania operatora znajduje się oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ; dane zamieszczone 
poprzednio w ankiecie skorygowano na podstawie rozmowy telefonicznej zamieszczając je w pozycji "biologiczne".
Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna, te same dane zamieszczone osobno w kategoriach  "mechaniczna" i 
"biologiczna"
Obszary działania inne dla wody i ścieków
Ceny za przyjęcie ścieków do punktów zlewczych - podane jako średnioroczne
W ankiecie nie podano nr REGON - znaleziono w internecie
Dane zaznaczone kolorem beżowym uzgodniono na podstawie rozmowy telefonicznej.
Brak szacunków dotyczących przypożądkowania użytkowników do poszczególnych oczyszczalni.
Brak danych dotyczących ścieków dopływających do oczyszczalni.

W ankiecie nie zamieszczono danych dotyczących szacowanej liczby ludności korzystającej z kanalizacji; dane te 
zamieszczono na podstawie wskazanej szacunkowej liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

w ankiecie nie podano numeru REGON, wyszukano w internecie
Dane dotyczące miejsca działalności uszczegółowiono w rozmowie telefonicznej.

W ankiecie ze względu na brak zgody prezesa na udostępnienie danych nie zostały wypełnione dane dodatkowe 
przychodów z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
Kwestie podatku od nieruchomości ciężkie do zdefiniowania z uwagi na zóżnicowaną strukturę majątkową; zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVII/ 311 /2009 z dnia 12 listopada 2009 oraz z uwagi na potwierdzony telefonicznie 
fakt, że podatek od nieruchomości występował w strukturze kosztów, należy domniemywać, iż przynajmniej w części 
podatek od nieruchomości był naliczany (a w takim wypadku wg stawki 2%)
W ankiecie nie podano numeru REGON, wyszukano w internecie
W pozycji dotyczącej własności środków trwałych nie zaznaczono konkretnej pozycji, wpisano jedynie "gminy" - w 
rozmowie telefonicznej potwierdzono, że majątek jest nieodpłatnie użyczany oraz że podatek od nieruchomości nie jest 
naliczny
W komórce dotyczącej ilości dopłaywających na oczyszczalnię ścieków wpisano jedynie ilość ścieków dowożonych; na 
podsatwie rozmowy telefonicznej skorygowano dodając ilość ścieków doppływających
Wartości przychodów w podziale na wymagane kategorie ustalone w rozmowie telefonicznej



zaopatrzenie w wodę dotyczy tylko miasta Moryń natomiast odprowadzenie dotyczy miasta Moryń oraz wiosek 
należących do gminy Moryń zaklad oczyszcza dla 1650 os., a dowożone są od 1450 os.
Dane zaznaczone kolorem beżowym skorygowane i uzupełnione na podstawie bezpośrednich rozmów telefonicznych;
Dane dotyczące przychodów ze sprzedaży oszacowane na podstawie danych dotyczących sprzedaży, podmiot prowadzi 
ewiencję przychodów w układzie - oczyszczane na oczyszczalni mechanicznej (187 897 zł) i oczyszczane na 
oczyszczalniach biologicznych (109 606 zł)

Spółka jako podmiot prawa handlowego powstała w roku 2009, wczesniej na majątku gminnym funkcjonowała spółka 
wodna (w oparciu o prawo wodne), obecny podmiot nie jest jednak następcą prawnym - potwierdzane w rozmowie 
telefonicznej

Ankieta jest zbiorówką. Ceny są zbiorowe - przedstawione w ankietach są średnimi cenami jakie by obowiązywały w 
przypadku wspólnej taryfy. W rzeczywistości każda gmina z wyjątkiem gminy szczecinek (ta ma cenę jak dla miasta 
Szczecinek) ma odrębnie uchwalane taryfy więc i inne ceny.
Dane ilościowe nie podane w tysiącach, skorygowano samodzielnie

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

ten sam operator

W ankiecie wielkość zużycia i poboru wody podana w m3, zmieniono na tys. m3,
W ankiecie podano przychody bez podziału na grupy odbiorców - własne szacunki na podstawie wielkości popytu 
potwierdzone w kontakcie telefonicznym
Brak danych dotyczących osługiwanej liczby ludności; posiadane źródła ogólnie dostęne nie pozwalają na dobre 
oszacowanie



W ankiecie wielkość zużycia i poboru wody podana w m3, zmieniono na tys. m3,
W ankiecie podano przychody bez podziału na grupy odbiorców - własne szacunki na podstawie wielkości popytu 
potwierdzone w kontakcie telefonicznym
Brak danych dotyczących osługiwanej liczby ludności; posiadane źródła ogólnie dostęne nie pozwalają na dobre 
oszacowanie

W ankiecie wielkość zużycia i poboru wody podana w m3, zmieniono na tys. m3,
W ankiecie podano przychody bez podziału na grupy odbiorców - własne szacunki na podstawie wielkości popytu 
potwierdzone w kontakcie telefonicznym
Brak danych dotyczących osługiwanej liczby ludności; posiadane źródła ogólnie dostęne nie pozwalają na dobre 
oszacowanie

W ankiecie wielkość zużycia i poboru wody podana w m3, zmieniono na tys. m3,
W ankiecie podano przychody bez podziału na grupy odbiorców - własne szacunki na podstawie wielkości popytu 
potwierdzone w kontakcie telefonicznym
Brak danych dotyczących osługiwanej liczby ludności; posiadane źródła ogólnie dostęne nie pozwalają na dobre 
oszacowanie

Skorygowano dane dotyczące przychodów wg podziałów - w ankiecie zamieszczono dane bilansowe odnoszące się do 
stanu należności na koniec roku; po rozmowie telefonicznej skorygowano dane zgodnie z duchem zadanego pytania
Ponadto w uzgodnieniu z podmiotem oszacowano podział przychodów wg taryfowych grup odbiorców w odniesieniu do 
danych popytowych
W ankiecie nie podano nr REGON - wyszukano w internecie,
Oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów; w ankiecie wskazano w dwóch miejscach (tj. 
mechaniczna i z podwyższonym usuwaniem biogenów) bliźniacze dane, korektę uzgodniono i potwierdzono w rozmowie 
telefonicznej

Skorygowano dane dotyczące przychodów - do ceny ścieków gmina stosuje system dopłat; stąd do zamieszczonych w 
ankiecie przychodów dla grupy gospodarstw domowych dodano kwote dopłat gminy
Informacje dotyczące kwestii podatkowo-własnościowych pozyskane drogą telefoniczną

W ankiecie pomyłki w wartości przychodów; wyjasniono, uzgodniono i skorygowano na podstawie rozmów 
telefonicznych



wielkość popytu w podziale na taryfowe grupy odbiorców oszacowana na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży 
usług

W ankiecie nieczytelny numer REGON; odnazleziono w internecie.
W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy;odnaleziono w internecie.
Struktura przychodów obliczona samodzielnie na podstawie zużycia po kontakcie tel. 
po rozmowie tel. zaktualizowano dane dotyczące przychodów, (dotychczas obejmowały jedynie oczyszczalnię, teraz 
zawierają również kolektor); co miało wpływ na wynik fonansowy oraz marżę

W ankiecie nieczytelny numer REGON; odnazleziono w internecie.
po rozmowie telefonicznej skorygowano wartość kosztów,marżę oraz wynik finansowy

Niejasności dotyczące stawki podatku od nieruchomości, własności majątku, podziału przychodów, opłat za korzystanie 
ze środowiska nie zostały rozwiązane z uwagi na brak woli współpracy ze strony podmiotu wyrażony wprost w 
rozmowie telefonicznej
nr Regon wyszukany w internecie
struktura przychodów w podziale na taryfowe grupy odbiorców obliczona samodzielnie na podstawie zużycia
dane przychodowo-kosztowe podane w złej jednostce, poprawione poprzez samodzielne przeliczenia
część danych skorygowano na podstawie rozmowy telefonicznej, amortyzacja nie jest wliczana ponieważ urządzenia nie 
należą do operatora, śr. trwałe własnością gminy
w rozmowie tel. wyjaśniono różnicę między liczbą osób korzystających z z kanalizacji, a liczbą osób korzystających z 
oczyszczalni biologicznej wynikiającą z faktu przyłączenia do sieci zbiorczej oraz odprowadzania części ścieków do 
innych oczyszczalni,
w rozmowie tel. ustalono, że całość kosztów za korzystanie ze środowiska zalicza się do ścieków bytowych oraz, że 
zakład nie prowadzi ewidencji podziału przychodów wg rodzajów należnośći.
kwota podatku od nieruchomości wpisana przy kategoriach 
w rozmowie tel. ustalono wielkość ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe, cena za odprowadzanie i 
oczyszczanie ścieków o raz za przyjęcie do punktów zlewnych,
ustalono, że całość opłat za korzystanie ze środowiska wiynika z wielkości ścieków komunalnych oraz ustalono własność 
środków trwałych
telefonicznie skonsultowanotak dużą różnicę między liczbą ludności korzystająca z kanalizacji, a liczba ludności 
korzystającą z oczyszczalni wynikającą z faktu obługiwania przez oczyszczalnie również innych gmin
ustalono, że przychody wg podziału na poszczególne gr. odbiorców pochodzą tylko od gospodarstw domowych, 
określno na podstawie wielkości ścieków odprowadzonych oraz w rozmowie tel.

Brak chęci udzielenia potrzebnych informacji, sugeracja zgłoszenia się na piśmie w celu ich otrzymania

W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy;odnaleziono w internecie.

długość czynnej sieci kanalizacyjnej, wartość przychodów, kosztów oraz wynik finansowy obejmuje jedynie kanalizację 
sanitarną, dane nie dotyczą ścieków deszczowych, które rozliczane są wg m² powierzchni zanieczyszczonej
w pozycji ścieków oczyszczanych zamieszczono zapis 9393(6116); w ankiecie usunięto wartość w nawiasie
na podstawie rozmowy telefonicznej skorygowano podział przychodów wg taryfowych gr. odbiorców

W ankiecie nieczytelny numer REGON; odnazleziono w internecie.



Regon wyszukany w internecie
Dane dotyczące popytu podane w m3; poprawiono na tys. m3
Dane dotyczące sprzedaży usług w ankiecie nie podzielone na kategorie, ujęto wszystkie dane w kategorii "gospodarstw 
domowych", samodzielnie przeliczono na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży
Podatek od nieruchomości jest naliczany w innej kwocie dla sieci kanalziacyjnej niż dla majątku nie stanowiącego 
infrastruktury wod-kan
W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy;znaleziono w internecie
Dane bardzo nieczytelne, konieczność potwierdzenia
Dane potwierdzono w rozmowie telefonicznej, obliczono wynik finansowy

w ankiecie nie podano liczby ludności korzystającej z kanalizacji
podano błędny wynik finansowy netto; obliczono na podstawie stawki podatkowej
w rozmowie tel. ustalono szcunkową liczbę ludności korzystającą z kanalizacji

na podstawie rozmowy telefonicznej skorygowano liczbę ludności korzystającej z oczyszczalni biologicznej, 
początkowo była większa od ludności posiadającej kanalizację
po rozmowie tel. uzupełniono wysokość cen dla odbiorców usług na cele produkcyjne oraz stawkę podatku od 
nieruchomości
W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy;znaleziono w internecie,
brak danych dotyczących ścieków oczyszczonych bez ścieków opadowych oraz wód infiltracyjnych
oczyszczalnia mechaniczna jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną
w rozmowie tel. ustalono wielkość cen odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz przyjęcia do punktów zlewnych, 
opłaty za korzystanie ze środowiska w całości należą do gr. ścieków bytowych, środki trwałe w całości należą do 
operatora,wielkość stawki podatku od nieruchomości oraz kosztów ogólnych,
wartość przychodów według taryfowych gr. odbiorców obliczono proporcionalnie do wielkości ściekow 
odprowadzonych.
w ankiecie nie podano nr. Regon, odszukano w internecie
w ankiecie podano błędnie wielkości dotyczące ścieków odprowadzonych i doprowadzonych w m3, przeliczono na tys. 
M3
w rozmowie tel. ustalono stawkę podatku od nieruchomości oraz własność środków trwałych

w rozmowie tel. ustalono, że cały dochód wg rodzajów należności pochodzi z odprowadzania ścieków
Spółdzielnia nie odprowadza podatku od dochodu

na podstawie rozmowy tel. obliczono podział ścieków odprowadzanych przez poszczególne grupy na podstawie 
proporcji wcześniejszej struktury oraz podanej telefonicznie wartości ścieków odprowadzonych
Oczyszczalnia ścieków zawierająca elementy każdej z kategorii podziału; w ankiecie wskazano w trzech miejscach (tj. 
mechaniczna, biologiczna i z podwyższonym usuwaniem biogenów) bliźniacze dane, korektę uzgodniono i potwierdzono 
w rozmowie telefonicznej
skorygowano wielkość ścieków doprowadzonych i dowożonych, po rozmowie telefonicznej
przychody obliczono proporcjonalnie do ilości odprowadzonych ściekow przez poszczególne grupy na podstawie 
ogólnej sumy przychodów podanej w ankiecie, ustalono po rozmowie telefonicznej
w rozmowie tel. ustalono wielkość stawek za ścieki

w ankiecie nie podano województwa, powiatru oraz gminy, odnaleziono w internecie
w rozmowie tel. ustalono, że przy uzupełnianiu ankiety błędnie wpisano wartość kosztów, wartość skorygowano

W ankiecie nie podano województwa, powiatu oraz gminy znaleziono w internecie,
w rozmowie telefonicznej ustalono, że spółdzielnia nie prowadzi ewidencji przychodów wg rodzajów należności, 
ustalono wielkość stawek, stawkę podatku od nieruchomości, własność środków trwałych oraz wyskość kosztów ogółem



w rozmowie telefonicznej ustalono liczbę osób korzystającej z kanalizacji, skorygowano omyłkowo wpisane wartości 
dotyczące oczyszczalni,ustalono roczne taryfy oraz wysokość podatku od nieruchomośći i własność środków trwałych,
wynik finansowy obliczony samodzielnie na podstawie przychodów i kosztów,
wykazana strata z działalności może wynikać z faktu otrzymywania dotacji od gminy w kwocie niezależnej od 
oczyszczenia m3 ścieków jak również z powodu odprowadzania ścieków do innej oczyszczalni

Na podstawie rozmowy telefonicznej ustalono stawkę podatku od nieruchomości, własność środków trwałych oraz 
wielkość ogólnych kosztów,
Wynik finansowy obliczono samodzielnie na podstawie wartości przychodowo-kosztowych.

w rozmowie tel. ustalono, że podatek od nieruchomości nie jest naliczany
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