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A ZASADA „SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI”

Streszczenie

Obowi zuj cy w Polsce system ustalania op at za us ugi wodoci gowe i kana-

lizacyjne nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, jak sprawiedliwie podzieli  koszty 

mi dzy poszczególnych odbiorców us ugi oczyszczania cieków. Przy alokacji kosztów 

przedsi biorstwa wodoci gowo-kanalizacyjne zazwyczaj  nie uwzgl dniaj   zasady „za- 

nieczyszczaj cy p aci”, czyli nie bior  pod uwag adunków zanieczyszcze  pochodz -

cych od poszczególnych grup us ugobiorców. A zatem istnieje konieczno  spre-

cyzowania zasad ustalania op at za cieki, tak by nie wyst powa o subsydiowanie 

skro ne w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców us ugi. 

S owa kluczowe: zasada „sprawca zanieczyszczenia p aci”, op aty za cieki, adunek 
zanieczyszczenia, alokacja kosztów

Wprowadzenie

Przedsi biorstwa wodoci gowo-kanalizacyjne realizuj  zadania zwi zane 

z zapewnieniem odpowiedniej jako ci oczyszczonych cieków odprowadzanych 

do odbiorników. Dzia ania te wi  si  z ponoszeniem kosztów. Problemem 

sta o si  ustalenie odpowiednich poziomów op at za wiadczone us ugi, tak aby 

                                                          
  Adres e-mail: erauba@o2.pl. 
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odzwierciedla y one faktycznie ponoszone koszty. Istotne jest tak e zapewnie-

nie spe nienia zasady „sprawca zanieczyszczenia p aci”. Ka dy z us ugobior-

ców jest bowiem emitentem zanieczyszcze  zawartych w ciekach, a zatem 

powinien ponosi  koszty oczyszczania cieków adekwatne do wielko ci wno-

szonego wraz ze ciekami adunku zanieczyszcze .

Obowi zuj cy w Polsce system ustalania op at za us ugi wodoci gowe

i kanalizacyjne nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, jak sprawiedliwie po-

dzieli  koszty mi dzy poszczególnych odbiorców us ugi zbiorowego odprowa-

dzania i oczyszczania cieków. Metr sze cienny, który stanowi podstaw  nali-

czania op aty, nie jest jednostk  odzwierciedlaj c  stopie  obci enia oczysz-

czalni cieków kosztami redukcji zanieczyszcze  pochodz cych od danej grupy 

us ugobiorców. A zatem istnieje konieczno  sprecyzowania zasad ustalania 

op at za cieki, tak by nie wyst powa o subsydiowanie skro ne w odniesieniu 

do poszczególnych grup odbiorców us ugi. 

Celem artyku u jest zatem zaprezentowanie metody umo liwiaj cej ustale-

nie wysoko ci op aty za cieki zgodnie z zasad  „sprawca zanieczyszczenia 

p aci”.

1. Op aty za us ug  zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków a zasada 
„sprawca zanieczyszczenia p aci” w polskim systemie taryf za cieki 

Uregulowania prawne odno nie do aspektów ekonomicznych oczyszczania 

cieków zawiera Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków. Szczegó owe wytyczne w zakre-

sie okre lania taryf za us ug  zbiorowego oczyszczania cieków zawarto nato-

miast w Rozporz dzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku  

w sprawie okre lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warun-

ków rozlicze  za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie 

cieków. Zgodnie z nim, ustalaj c ceny za cieki, przedsi biorstwa powinny 

kierowa  si  zasadami, do których w szczególno ci nale :

ustalenie cen na poziomie zapewniaj cym uzyskanie niezb dnych 

przychodów, 

eliminowanie subsydiowania, 
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motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego u ytkowania wody  

i ograniczania wielko ci zanieczyszcze  odprowadzanych wraz ze cie-

kami, 

ochrona odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen wody i cie-

ków1.

Przedsi biorstwa wodoci gowo-kanalizacyjne powinny ustali  takie po-

ziomy op at za odprowadzanie cieków, które odzwierciedla yby koszty gene-

rowane przez poszczególne grupy us ugobiorców. W zwi zku z tym jednostki 

wiadcz ce us ugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków dokonuj

alokacji kosztów wed ug grup odbiorców w sposób, który ma na celu powi za-

nie wysoko ci ponoszonych przez przedsi biorstwo kosztów z dan  grup  od-

biorców. Przy alokacji kosztów nale y pami ta , e niedopuszczalne jest sto-

sowanie subsydiowania skro nego, zakazana jest dyskryminacja wybranych 

grup us ugobiorców oraz e zró nicowanie wysoko ci stawek jest dopuszczalne 

tylko w sytuacji, gdy mo na wykaza  ró nic  w kosztach wykonania us ugi. 

Koszty mo na alokowa  na poszczególne grupy odbiorców wed ug ró nego 

stopnia precyzji, w zale no ci od lokalnych warunków i dost pno ci danych2.

Przy podziale kosztów us ugi oczyszczania cieków pomi dzy poszcze-

gólne grupy odbiorców mo na wykorzysta :

wspó czynniki alokacji kosztów wyznaczone na podstawie udzia u po-

szczególnych grup taryfowych w ca kowitej ilo ci odebranych cieków 

– w odniesieniu do kosztów, których wysoko  jest wprost proporcjo-

nalna do wielko ci wiadczonych us ug,

wspó czynniki ustalone na podstawie ewidencji ksi gowej kosztów  

– w odniesieniu do kosztów, których nie da si  podzieli  mi dzy po-

szczególnych odbiorców us ugi.

Rozporz dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku 

wspomina, e przy alokacji kosztów mo na tak e bra  pod uwag  wspó czynni-

ki uwzgl dniaj ce wielko adunku zanieczyszcze  zawartego w przyj tych 

przez oczyszczalni ciekach. 

                                                          
1  Rozporz dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre lania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze  za zbiorowe zaopatrzenie  
w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków (DzU 2006, nr 127, poz. 886). 

2 Standardy regulacji ekonomicznych, dost pno ci us ug oraz metodologii ustalania op at
w sektorze wodoci gowo-kanalizacyjnym, Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitar-
nych, Izba Gospodarcza „Wodoci gi Polskie”, Warszawa 2000, s. 38. 
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Funkcjonuj ce w Polsce metody alokacji kosztów nie przestrzegaj  jednak 

zazwyczaj zasady „sprawca zanieczyszczenia p aci”, czyli nie bior  pod uwag

adunków zanieczyszcze  pochodz cych od poszczególnych grup us ugobior-

ców.

2. Metoda ustalania ceny za cieki zgodnie z zasad  „sprawca zanieczyszczenia 
p aci”

Przedsi biorstwa wodoci gowo-kanalizacyjne, ustalaj c ceny za odprowa-

dzanie cieków, czyni  to w odniesieniu do 1 m3. Cena jednak cz sto nie jest 

ró nicowana w zale no ci od stopnia zanieczyszczenia odprowadzanych cie-

ków. Przy ustalaniu wysoko ci stawek op at nale a oby zatem uwzgl dni a-

dunek zanieczyszcze , gdy  od jego wielko ci zale  koszty oczyszczania cie-

ków. W przypadku cieków bardziej miarodajne jest wi c pos ugiwanie si

adunkiem zanieczyszcze , a nie – jak w przypadku poboru wody – metrem 

sze ciennym jako jednostk  rozliczeniow , który wprawdzie mo e ni  by , ale 

pod warunkiem okre lenia w nim warto ci zanieczyszcze  charakterystycznych 

dla poszczególnych odbiorców us ugi.

Przy okre leniu ceny za us ug  oczyszczania cieków mo na pos u y  si

procedur  zaprezentowan  na rysunku 1. 

Dla potrzeb prezentacji metody ustalania op at, odbiorców us ug kanaliza-

cyjnych podzielono na trzy grupy: odbiorcy komunalni, przemys , odbiorcy 

komunalni niepod czeni do sieci kanalizacyjnej (dalej zwani: „odbiorcy nie-

skanalizowani”). 

Oddzieln  grup  stanowi  odbiorcy odprowadzaj cy cieki bytowo-gos-

podarcze, wyodr bnieni ze wzgl du na to, e ponoszona przez nich op ata za 

oczyszczanie cieków nie powinna uwzgl dnia  kosztów wynikaj cych  

z eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Odbiorcy ci b d  ponosili koszty transportu 

cieków specjalistycznym taborem asenizacyjnym. Koszty te nie zosta y wzi te

pod uwag  przy ustalaniu op at dla wydzielonych grup odbiorców us ugi 

oczyszczania cieków.

Na cen  1 m3 cieków sk adaj  si  koszty bezpo rednie i po rednie. Koszty 

po rednie powinny zosta  przypisane w jednakowej wysoko ci do ka dego

metra sze ciennego cieków, niezale nie od przynale no ci u ytkownika do 

okre lonej grupy odbiorców us ug.
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Rys. 1. Procedura ustalania op at za us ug  oczyszczania cieków

Ustalenie grup odbiorców 
us ugi 

Okre lenie wielko  kosztów po rednich 
przypadaj cych na jednostk  odprowadzanych 

cieków 

Wyznaczenie wielko ci
kosztów bezpo rednich 

dla poszczególnych grup 

Okre lenie ca kowitych kosztów przypadaj cych na ka d
z grup korzystaj cych z us ugi zbiorowego odprowadzania 

i oczyszczania cieków 

Wyznaczenie ceny 1 m3 cieków dla ka dej z grup 
odbiorców us ug 

Okre lenie udzia u grup 
w ca kowitym adunku 

zanieczyszcze  dop ywaj cych
ze ciekami do oczyszczalni 

ród o: opracowanie w asne. 

Roz o enie kosztów bezpo rednich na poszczególnych emitentów cieków 

musi wynika  z wielko ci adunku zanieczyszcze  w ciekach dop ywaj cych 

do oczyszczalni. 

Odbiorcy komunalni odprowadzaj cieki socjalno-bytowe, których sk ad 

jest w miar  ustabilizowany ze wzgl du na powtarzalno  czynno ci wykony-

wanych przez cz owieka, a maj cych na celu zaspokojenie potrzeb konsump-

cyjnych i higienicznych. W literaturze znale  mo na warto ci rednie dla go-

spodarstw domowych, ustalone na podstawie bada  bezpo rednich3.

Zak ady przemys owe, odprowadzaj c cieki do kanalizacji, musz  nato-

miast zadba , aby zawarte w nich st enia zanieczyszcze  nie przekracza y

warto ci ustalonych w Rozporz dzeniu Ministra Budownictwa w sprawie spo-

sobu realizacji obowi zków dostawców cieków przemys owych oraz warun-

                                                          
3  Z. Heidrich, Przydomowe oczyszczalnie cieków. Poradnik, Centralny O rodek Infor-

macji Budownictwa, Warszawa 1998. 
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ków wprowadzania cieków do urz dze  kanalizacyjnych4. Zatem do obliczenia 

adunku zanieczyszcze  pochodz cego ze cieków przemys owych mo na przy-

j  warto ci dopuszczalne, wymagane przez rozporz dzenie.  

Na podstawie przedstawionych wy ej za o e  opracowano nast puj c

procedur  ustalania ceny za 1 m3 cieków dla poszczególnych grup odbiorców  

z uwzgl dnieniem pochodz cych od nich adunków zanieczyszcze :

I. Wyznaczenie wielko ci kosztów bezpo rednich dla poszczególnych grup 

odbiorców odprowadzaj cych cieki:

1) okre lenie kosztów generowanych przez odbiorców nieskanalizowanych 

dokonuje si  wed ug wzoru: 

 KBkp = a  Kocz.    (1) 

gdzie:

KBkp – koszty ponoszone w zwi zku z oczyszczaniem cieków pocho-

dz cych od grupy „odbiorcy nieskanalizowani”, z /rok;

a – udzia  grupy „odbiorcy nieskanalizowani” w ilo ci odprowadza-

nego adunku danego zanieczyszczenia, wielko  niemianowana; 

Kocz. – koszty bezpo rednie oczyszczania cieków, z /rok.

2) wyznaczenie wielko ci kosztów ponoszonych przez odbiorców komunal-

nych pod czonych do sieci kanalizacyjnej wed ug nast puj cego wzoru: 

 KBok = b  Kocz. + f  Kprz. + f  Kk  (2) 

gdzie:

b  –  udzia  grupy „odbiorcy komunalni” w ilo ci odprowadzanego a-

dunku danego zanieczyszczenia, wielko  niemianowana; 

f – udzia  grupy „odbiorcy komunalni” w kosztach zwi zanych  

z przepompowni , kanalizacj , wielko  niemianowana; 

Kprz. – koszty bezpo rednie ponoszone w przepompowni cieków, 

z /rok;

Kk – koszty bezpo rednie ponoszone na kanalizacj , z /rok.

                                                          
4  Rozporz dzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu 

realizacji obowi zków dostawców cieków przemys owych oraz warunków wprowadzania cie-
ków do urz dze  kanalizacyjnych (DzU 2006, nr 136, poz. 964). 
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Udzia  odbiorców komunalnych w kosztach ponoszonych na przepom-

powni cieków (f) wyznacza si  na podstawie poni szego wzoru: 

ok
f = 

ok + p
 (3) 

gdzie:

p – adunek odprowadzany w ciekach przez przemys , kg/rok; 

ok – adunek odprowadzany w ciekach przez odbiorców komunal-

nych, kg/rok. 

3) obliczenie na podstawie wzoru kosztów wynikaj cych z oczyszczania cie-

ków przemys owych, czyli: 

 KBp = g  Kocz. + h  Kprz. + h  Kk  (4) 

gdzie:

g – udzia  grupy „przemys ” w ilo ci odprowadzanego adunku dane-

go zanieczyszczenia, wielko  niemianowana; 

h – udzia  grupy „przemys ” w kosztach zwi zanych z przepompow-

ni , wielko  niemianowana; 

Kprz. – koszty bezpo rednie ponoszone na przepompowni cieków, 

z /rok;

Kk – koszty bezpo rednie ponoszone na kanalizacj , z /rok.

Wielko  h zosta a wyznaczona na podstawie nast puj cego wzoru: 

p
h = 

p + ok
   (5) 

gdzie:

p – adunek odprowadzany w ciekach przez przemys , kg/rok; 

ok – adunek odprowadzany w ciekach przez odbiorców komunal-

nych, kg/rok. 
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II. Okre lenie wielko ci kosztów po rednich przypadaj cych na jednostk

odprowadzanych cieków:

1) ustalenie wielko ci jednostkowych kosztów po rednich dla odbiorców 

nieskanalizowanych wed ug wzoru: 

 kpkp =
ocz.KP

Q
                                           (6) 

gdzie:

kpkp – koszty po rednie przypisane dla odbiorców nieskanalizowa-

nych, z /rok;

KPocz. – koszty po rednie powstaj ce na oczyszczalni cieków, z /rok;

Q – ilo cieków przyj ta przez oczyszczalni  od wszystkich od-

biorców us ugi, m3/rok.

2) obliczenie jednostkowych kosztów po rednich przypadaj cych na odbior-

ców komunalnych oraz przemys  wed ug wzoru: 

 kpok = kpp = prz. kocz.

kp

KP  + KPKP
 + 

Q Q – Q
                        (7) 

gdzie:

kpok – koszty po rednie przypisane odbiorcom komunalnym, z /rok;

kpp – koszty po rednie przypisane przemys owi, z /rok;

KPocz. – koszty po rednie powstaj ce na oczyszczalni cieków, z /rok;

KPprz. – koszty po rednie powstaj ce na przepompowni cieków, z /rok;

KPk – koszty po rednie powstaj ce w zwi zku z eksploatacj  sieci ka-

nalizacyjnej, z /rok;

Q – ilo cieków przyj ta przez oczyszczalni  od wszystkich od-

biorców us ugi, m3/rok;

Qkp – ilo cieków pochodz ca od odbiorców nieskanalizowanych, 

m3/rok.
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III. Okre lenie ca kowitych kosztów przypadaj cych na ka d  z grup korzysta-

j cych z us ugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków:

1) wysoko  kosztów przypadaj cych na odbiorców nieskanalizowanych na 

podstawie wzoru: 

 Kkp =  a  Kocz. + ocz.KP

Q
 Qkp                               (8) 

gdzie:

Kkp – ca kowite koszty wiadczenia us ug kanalizacyjnych przypisane 

grupie „odbiorcy nieskanalizowani”, z /rok; pozosta e oznaczenia 

jak wy ej.

2) koszty wynikaj ce ze wiadczenia us ugi polegaj cej na odebraniu  

i oczyszczeniu cieków odbiorcom komunalnym okre lane wed ug wzoru: 

 Kok = b  Kocz. + f  Kprz.+ f  Kk +
prz. kocz.

kp

KP  + KPKP
 + 

Q Q – Q
 Qok      (9) 

gdzie:

Kok  –  ca kowite koszty wiadczenia us ug kanalizacyjnych przypisane 

grupie „odbiorcy komunalni”, z /rok;

Qok  –  ilo cieków pochodz ca od odbiorców komunalnych, m3/rok;

pozosta e oznaczenia jak wy ej.

3) obliczenie kosztów dla przemys u zgodnie ze wzorem: 

           Kp = g  Kocz. + h  Kprz. + h  Kk +
prz. kocz.

kp

KP  + KPKP
 + 

Q Q – Q
 Qp    (10) 

gdzie:

Kp – ca kowite koszty wiadczenia us ugi odbioru i oczyszczania cie-

ków przypisane grupie „przemys ”, z /rok;

Qkp – ilo cieków pochodz ca od przemys u, m3/rok; pozosta e ozna-

czenia jak wy ej.
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IV. Wyznaczenie ceny 1 m3 cieków dla ka dej z grup odbiorców us ug: 

1) ustalenie ceny za jednostk  odprowadzonych cieków dla odbiorców nie-

skanalizowanych wed ug wzoru: 

 kkp = kp

kp

K

Q
       (11) 

gdzie:

kkp – koszt 1 m3 cieków dla odbiorców komunalnych pozosta ych, 

z /m3; pozosta e oznaczenia jak wy ej.

2) wyznaczenie ceny 1 m3 cieków dla odbiorców komunalnych wed ug wzoru: 

 kok = ok

ok

K

Q
                               (12) 

gdzie:

kok – koszt 1 m3 cieków dla odbiorców komunalnych, z /m3;

pozosta e oznaczenia jak wy ej.

3) obliczenie ceny 1 m3 cieków dla przemys u na podstawie wzoru: 

 kp = p

p

K

Q
                                              (13) 

gdzie:

kp – koszt 1 m3 cieków z przemys u, z /m3; pozosta e oznaczenia jak 

wy ej.

Przedstawione wy ej wzory na ustalenie wysoko ci cen za cieki odzwier-

ciedlaj  rzeczywisty udzia  poszczególnych grup odbiorców us ugi kanalizacyj-

nej w kosztach odprowadzania i oczyszczania cieków. Jest to mo liwe dzi ki

wykorzystaniu w nich, jako podstawy zró nicowania cen za cieki, adunków 
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zanieczyszcze  pochodz cych od danych grup us ugobiorców. A zatem, ustala-

j c na podstawie zaprezentowanej metody cen  za odprowadzanie i oczyszczanie 

cieków, mo liwe b dzie spe nienie zasady „sprawca zanieczyszczenia p aci”. 

Podsumowanie 

Przedsi biorstwa wodoci gowo-kanalizacyjne przej y na siebie obowi -

zek oczyszczania cieków pochodz cych z osiedli ludzkich i przemys u. Pono-

sz  zatem koszty zwi zane ze wiadczeniem us ugi odbioru i oczyszczania cie-

ków. Zwrot tych kosztów ma zosta  zapewniony przez odpowiedni poziom cen 

za cieki. Jednak e zapewnienie samofinansowania nie mo e by  jedyn  prze-

s ank  przy ustalaniu taryfy. Istotne jest tak e, by obci y  poszczególne grupy 

kosztami odpowiadaj cymi ich udzia owi w ca kowitych kosztach oczyszczania 

cieków. Jednak e istnieje trudno  w przypisaniu rzeczywistych kosztów 

wiadczenia us ugi do poszczególnych grup odbiorców. Nie jest bowiem atwo 

ustali  faktyczne wielko ci adunków odprowadzanych przez poszczególnych 

us ugobiorców. Dotyczy to przede wszystkim przemys u, dla którego nawet  

w odniesieniu do jednej bran y nie mo na ustali rednich warto ci st e  za-

nieczyszcze  zawartych w ciekach. W zwi zku z tym nale y przyj  pewne 

za o enia, np. oparte na dopuszczalnych warto ciach st e  zanieczyszcze

odprowadzanych w ciekach do kanalizacji. W odniesieniu do odbiorców ko-

munalnych problem wielko ci adunków zanieczyszcze  odprowadzanych wraz 

ze ciekami wydaje si atwiejszy do rozwi zania. Warto ci st e  zanieczysz-

cze  zawartych w ciekach zawieraj  si  bowiem w niewielkim przedziale ze 

wzgl du na powtarzalno  czynno ci wykonanych w gospodarstwach domo-

wych oraz innych instytucjach generuj cych cieki zbli one sk adem do cie-

ków bytowych. 

W warunkach polskich, jak wynika z analizy taryf za cieki obowi -

zuj cych w miastach wojewódzkich Polski, w dalszym ci gu w wi kszo ci  

z nich (prawie 69%) nie wyeliminowano subsydiowania skro nego w od-

niesieniu do poszczególnych grup odbiorców us ugi i stosuje si  taryfy jed-

nolite.
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Nale y jednak pami ta , e nie zawsze mo liwe jest wyeliminowanie sub-

sydiowania skro nego. Cz sto jest ono wynikiem wiadomej polityki gminy, 

zmierzaj cej do utrzymania odpowiednio niskiego poziomu cen dla okre lonych 

grup odbiorców us ug wodoci gowo-kanalizacyjnych. 
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PRICING OF SERVICE OF COLLECTIVE WASTEWATER COLLECTION  
AND TREATMENT AND THE POLLUTER PAYS PRINCIPLE 

Abstract 

The current system in Poland pricing of water supply and sewerage services does 

not give a direct answer to the question of how to fairly divide the costs among the 

various recipients of wastewater services. The allocation of the cost of water and 

sewerage companies usually do not take into account the polluter pays principle, which 

does not take into account the pollutants coming from the different groups of recipients 

of services. Thus, there is a need to clarify the rules for determining fees for waste 
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water, so that no cross-subsidization occurred in relation to particular groups of 

customers service. 

Keywords: polluter pays principle, charges for waste water pollution load, allocation of 
costs
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